
 



Davet 
Değerli Meslektaşlarımız, 
Evde Bakım Derneği  olarak 23-25 Kasım 2017  tarihleri 
arasında  Beşiktaş – İstanbul Fulya Sanat Merkezinde  “4. 
Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım 
Kongresi’ni  gerçekleştiriyoruz. 
Ana teması “Herkese Evde Sağlık” olarak belirlenen 
kongremizin temel amacı ilgili tüm tarafları bir araya 
getirmek, Evde Sağlık ve Bakım alanındaki yeni gelişmeleri 
paylaşmak, evde bakım hizmetlerinin planlanması ve 
sunum süreçlerindeki sorunları ve çözümlerini saptamak 
ve ilgili kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu 
arttırmaktır. Kongre sonucunda alanında yetkin çok sayıda 
katılımcının desteği ve uzmanlığı  ile önemli çıktılar elde 
edileceğini umuyoruz. 
 Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin ülkemizde 
yaygınlaşması ve uluslararası standartlarda sunulması 
Evde Bakım Derneğimizin en birincil amaçlarındandır. Bu 
amaca yönelik çalışmalarda sizlerden ve kurumlarınızdan 
gelebilecek ortak çalışma önerilerine açık olduğumuzu 
ifade etmek isteriz. 
Varlığınız ve katkılarınızla kongre ana temasına uygun 
çıktıların elde edileceği   başarılı bir kongre 
gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. 
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1 - EVDE BAKIMDA ETİK SORUNLAR VE EVDE BAKIM 

HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI 

 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

Gamze OYARDI1, 
 

1Beykent Üniversitesi, 

 
Ülkemizdeki hasta, yaşlı ve ya bakıma muhtaç kişiler için evde bakım hizmetlerin de meydana 

gelebilecek etik sorunların ve bu sorunların çözümünde evde bakım hemşiresinin sorumluluklarının 

belirlenmesidir. 

 

ÖZET Bireylerin kronik hastalıklar, bedensel ya da zihinsel engeller, yaşlılık gibi etkenler sebebiyle 

evde sürekli bakıma ihtiyaç duymaları evde bakım hizmetlerinin yeniden değerlendirilip kişinin 

ihtiyaç duyduğu seviyeye getirilmesinin önemini açığa çıkarmıştır. Yardıma muhtaç bireylerin sadece 

hastane ortamında değil yaşamını idame ettirdiği evinde de ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için destek 

hizmet birimleri oluşturulmuş ve bireyin ailesiyle beraber profesyonel yardım alabilmesi 

hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için sağlık profesyonellerinin üzerine düşen görev 

tanımlamaları yapılmış ve her bir kademeye uygun sorumluluklar yüklenmiştir. Bu sorumluklar 

beraberinde etik sorunları da getirmiştir. Tüm bu etik sorunların önüne geçmek adına geçmişten 

günümüze yönetmelikler hazırlanmıştır. Yönetmeliklerde evde bakım hemşirelerinin görev, yetki ve 

sorumlukları belirtilmiş böylece etik sorunların meydana gelmemesi hedeflenmiştir.  

 

 

 

Sonuç olarak tümüyle kaliteli bir yaşam sürdürmeyi hedefleyen yönetmeliklere rağmen etik 

problemler meydana gelmektedir. Etik problemler değerlendirildiğinde ekonomik, siyasi, kültürel ya 

da hukuki boyutlarının olduğu görülmektedir. Sorunların kaynağı yönetmelik de bulunan eksiklikler 

olabileceği gibi bakım hizmetini veren sağlık profesyonellerinin kişisel özelliklerinden kaynaklı da 

olabilmektedir. Sağlık profesyonellerinin kişisel özelliklerinden doğan sorunların önüne geçmek için 

ise yapılması zorunlu olan adımlardan en önemlisi yönetmelik de var olan görev tanımlamalarında ki 

noksanlıkların giderilmesidir. Görev tanımlamalarında ki eksiklikler nedeniyle bireyin yaşamını 

kaliteli biçimde sürdürmesi hedefine ulaşmakta güçlük çekilmektedir. Mevzuat tümüyle yardıma 

muhtaç bireylerin yararına yönelik hazırlanmıştır fakat bunun ötesine geçip durum tespitlerinde etik 

sorunları belirleyecek analizlerin de yapılması çözüm önerilerinin geliştirilmesinde önemli yer 

almaktadır. Ayrıca etik sorunların çözümünde evde bakım hizmeti verecek olan sağlık 

profesyonellerinin eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması gerekmektedir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - ETHİCAL ASPECTS OF THE CARE OF ELDERLY AT HOME 
 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

Hanzade DOĞAN1, 
 

1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 

 
Our aim is to analyze home-based care for elderly at home through an ethical approach for nurses and 

other health care personnel from a globa lview point 

 

Elderly people like some other populations are a vulnerable group in the society and have special helth 

care needs. People need not to be sick all the time to need health care, as well. Sometimes they might 

have serious health problems or chronic health problems. Other vulnerable groups like elderly prefer 

not to be hospitalized when they have managable health problems.Various countries are still seeking 

to provide best care for elderly and other vulnerable groups through nursing at home. 

 

Our findings showed that older people preferred to receive nursing care at home instead of in hospital 

in Turkey and comparatively also in many countries. Still economic problems and health policies play 

a crucial role as well as ethical questioning. We discuss our results in Turkey comparing with other 

countries in literatüre. 

 

We concluded that vulnerable ghroups and some other group of people like nursing mothers prefer to 

Access helath care and nursing at home from a global perspective. We suggest that there should be 

nursing care at home with insurance coverage through a proper ethical approach. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - OREM ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ KURAMINA GÖRE SPİNAL 

MÜSKÜLER ATROFİSİ OLAN EVDE BAKIM HASTASININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU 
 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

Damla ŞAHİN BÜYÜK1, Dilek ÖZMEN1, Fatma UYAR1, 
 

1MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 

 
Bu olgu sunumu spinal müsküler atrofisi (SMA) olan bir evde bakım hastasının hemşirelik bakım 

sürecinin Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramı’na göre değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. 

 

51 yaşındaki erkek hasta 6 yıldır evde bakım birimi tarafından diyabet ve SMA tanıları ile takip 

edilmektedir. Hastanın kan şekeri ilaçlarla kontrol edilebilmekte ancak SMA’ya bağlı olarak yatağa 

bağımlılık, eklem ve sırt ağrıları, öz bakım eksikliği gibi yakınmaları yaşam kalitesini en çok etkileyen 

etmenler arasındadır. SMA bir grup kalıtsal nöromüsküler (sinir-kası tutan) hastalığa verilen addır. 

Vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine yol açar. U.Ö. tip 4 (erişkin tip) SMA hastasıdır. Yirmili 

yaşlarına kadar basit eklem ağrıları dışında hiç hastalık belirtisi olmadan yaşamını sürdüren hastanın 

sonraki yıllarda kilo alımına bağlı giderek hareketleri sınırlanmış ve hastalığın ilerleyişi hızlanmıştır 

(BKİ: 34,87 (1. derece obez). U.Ö. şu anda alt ekstremitelerini çok az hareket ettirebilmektedir ve üst 

ekstremitelerini kullanımı da oldukça sınırlıdır. Aynı tanıyla yine evde bakım biriminde takip edilen 

son dönem SMA hastası abisi ve annesi ile birlikte yaşamaktadır. 

 

Çalışma kapsamında hastaya üç kez ev ziyareti yapıldı. Orem’in kuramına göre değerlendirildiğinde; 

U.Ö., evrensel öz bakım gereksinimlerinden beslenme, boşaltım, kişisel hijyen ve bakım gibi 

gereksinimlerini tam olarak karşılayamamaktadır. Gelişimsel öz bakım gereksinimleri bakımından 

hastalığın getirdiği yeni durumla baş etmede zorlanmakta, bir işte çalışıp kendini 

gerçekleştirememekte ve ekonomik kaynak yetersizliği yaşamaktadır. U.Ö. hastalığından dolayı 

evlenip bir aile kuramamış ve toplumla kaynaşıp sosyalleşememiştir. Sağlıktan sapma durumundaki öz 

bakım gereksinimleri bakımından değerlendirildiğinde ise; dispne, eklem ağrıları, yetersiz uyku ve 

dinlenme, yatağa bağımlılık durumları söz konusudur. Bu değerlendirme doğrultusunda Orem’in 

hemşirelik sistemleri kapsamında hastaya daha çok kısmi kompansasyon sağlayan ve destekleyici, 

eğitsel hemşirelik girişimleri uygulandı. 

 

Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramına dayalı hemşirelik bakımı, bireye sınırlılıklarının üstesinden 

gelmesinde ve öz bakımını başarabilmesinde yardımcı oldu. Kuram bireyi ailesi ile birlikte ele alarak 

uygun hemşirelik eğitimi ve danışmanlığı ile öz bakımını sağlamak ve yönetmekte yeterli hale 

getirmek için kullanıldı. 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 - EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN YAŞLILAR İLE HUZUREVİNDE 

KALAN YAŞLILARIN SOSYAL DESTEK VE YALNIZLIK 

DURUMLARININ İNCELENMESİ 
 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

Nazlı ÖZÇELİK1, Birsen ALTAY1, 
 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 

 
Bu çalışmada huzurevinde yaşayan yaşlıların ve evde bakım hizmeti alan yaşlıların sosyal destek ve 

yalnızlık durumlarının ortaya konması amaçlanmaktadır. 

  

 

 

Huzurevinde yaşayan yaşlıların % 57,3’ü erkek, % 28,2’si 65-69 yaş grubunda, % 83,5’i eşi vefat 

etmiş, %47,6’sının okuryazar olmadığı %77,7’sinin ise yeşilkartlı olduğu, %77,7’sinin ise yaşlılık 

maaşına sahip olduğu, %90,3’ünün çocuk sahibi olduğu, % 69,9’unun kronik hastalığının olduğu, 

huzur evine gelmeden önce % 56,3’ünün kasabada oturdukları bulunmuştur. Evde bakım hizmeti alan 

yaşlıların % 70,9’u kadın, %54,4’ünün 75 yaş ve üzeri grupta olduğu, % 56,3’ü nün eşinin vefat ettiği, 

%42,7’sinin okur yazar olmadığı, %74,8’inin SGKlı olduğu, % 76,7’sinin emekli maaşına 

sahip,%94,2’sinin çocuğu olduğu, % 57,3’ünün ise kentte oturdukları bulunmuştur. Evde bakım 

hizmeti alan yaşlı ile huzurevinde yaşayan yaşlının yalnızlık hissetme durumlarının orta düzeyde 

olduğu, evde bakım hizmeti alan yaşlının huzurevinde yaşayan yaşlıya göre daha fazla sosyal destek 

gördüğü bulunmuştur. 

  

Huzurevinde yaşayan ve evde bakım hizmeti alan yaşlılarımızda yalnızlık düzeyinin mümkün olan en 

alt düzeye çekilebilmesi için çocukları ve çeşitli aile bireyleri gibi akrabalarının yaşlılar ile daha fazla 

vakit geçirmeleri için piknik, çay toplantılarının yapılması, yaşlıların toplum içerisinde yer 

alabilecekleri ortamlara aileleri ve kurumlar tarafından yönlendirilmeleri önerilmektedir. Huzurevinde 

yaşayan yaşlıların sosyal desteğini arttırmak için ailelerinin, arkadaşlarının sık ziyaret etmesi, yaşlılara 

özel gezi, etkinlik vb. aktivitelerin düzenlenmesi önerilmektedir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 - RADYOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARIN EVDE 

BAKIM GEREKSİNİMLERİ VE SAĞLIK PERSONELİNDEN 

BEKLENTİLERİ /THE HOME CARE NEEDS OF BREAST CANCER 

PATIENTS RECEIVING RADIOTHERAPY AND THEIR 

EXPECTATIONS FROM THE HEALTHCARE PERSONNEL 
 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

NİHAL GÖRDES AYDOĞDU1, KÜBRA PINAR GÜRKAN1, DENİZ ASLI 

DOKUZCAN1, ZUHAL BAHAR2, AYŞE BEŞER2, NEBAHAT ERTUĞRUL3, 

SEVİNÇ UZ3, 
 

1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTRESİ, 2KOÇ ÜNİVERSİTESİ, 3DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

HASTANESİ, 

 
Bu çalışmanın amacı radyoterapi alan meme kanserli hastaların evde bakım gereksinimlerinin 

saptanmasıdır 

 

Kalitatif tipte yürütülen araştırma 1 Nisan ile 31 Temmuz tarihler arasında, bir Üniversite Hastanesi 

Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı’nda kayıtlı meme kanseri hastası olan 13 kadın ile 

gerçekleştirilmiştir. Ölçüt örneklem yöntemi kullanılarak 18 yaş ve üzeri, Türkçe okuma-yazma bilen, 

herhangi bir iletişim sorunu olmayan, yeni meme kanseri tanısı almış, metastazı olmayan kadınlar 

çalışmaya dâhil edilmiştir. Veriler bireysel derinlemesine görüşme yöntemi ile yarı yapılandırılmış 

soru formu ve Sosyo-Demografik Özellikler Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşmelerde ses 

kayıt cihazı kullanılmış ve bir gözlemci tarafından not tutulmuştur. Görüşmeler en az 25 en fazla 60 

dakikada tamamlanmıştır. Fenomonolojik tipte yürütülen çalışmanın analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmış; iki araştırmacı tarafından kod ve temalar değerlendirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi 

için etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. Örneklem kriterlerine uyan hastalara çalışmanın amacı 

açıklanmış ve bilgilendirilmiş olur formua lınmıştır. 

 

Kadınların evde bakım gereksinimleri dört tema altında toplanmıştır. Bunlar; radyoterapinin yan 

etkileri, radyoterapinin günlük yaşama etkileri, radyoterapi alırken hastaların yaşadıkları sorunlar ve 

radyoterapi yan etkilerine yönelik hasta uygulamalarıdır. 

  

Hastaların tedavi süresince evlerinde yaşadıkları sorunlar ve sağlık personelinden beklentilerinin 

belirlenmesi, girişimlerin planlanmasına ve hastaların yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 - INR TAKİBİ VE EVDE SAĞLIK EKİPLERİ: YENİ ÇÖZÜMLER 

BULMALI MIYIZ? 
 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

Dilek TOPRAK1, Beray GELMEZ TAŞ1, Erkin ASAN2, 
 

1SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH, AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ, 2SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE 

ETFAL EAH, Evde Sağlık Birimi, 

 
Günümüzde, oral antikoagülan - Varfarin tedavisi alan hastaların izleminde, “INR (International 

Normalized Ratio)” değeri kullanılmaktadır. Bu çalışmada Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri’ne kayıtlıı hastalardan INR takibi yapılanlar çalışmaya alınarak bu 

kişilere sunulan hizmet değerlendirlilmiştir. 

  

Çalışmaya 01.01.2017-31.07.2017 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri’ne kayıtlı olup Varfarin kullandığı için INR takibi yapılan 68 hasta 

dahil edildi. Varfarin başlama endikasyonları, aylık ziyaret sayıları, hastaneye yatışları ve ekibin 

harcadığ ızamanı dikkate alınarak hizmet değerlendirildi. 

  

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri’ne kayıtlı yaklaşık 1108 

hastadan 68 hastanın belirtilen dönemde INR takibi hizmeti aldığı belirlendi. Birden çok tanıları 

olmasına rağmen Varfarin başlanma endikasyonlarına göre dağılımı şu şekilde idi: SVO:43, Atrial 

Fibrilasyon:9, Kalp Kapak Hastalığı:7, Koroner Kalp Hast:6, KKY: 4kişi. Hastalara ayda ortalama 

51kez ziyaret yapıldı. INR regulasyonu sağlanamamasından dolayı hastaneye yatış yapılan ya da 

konsultasyon için gönderilen 5 kişi vardı. Bir evde sağlık ekibi en az 1 doktor, 1 hemşire ve bir 

şoförden oluşan ekibimiz sadece kan almak için gitmişti. Her hastaya gidiş, ziyaret ve dönüş toplam 

süresi ortalama 37dk olarak bulundu. Bu durumda ayda 1887dakika sadece kan almak için ayrılan süre 

olduğu belirlendi. Ekibimizin aylık ziyaret sayısı ortalama 245kişi/ay ziyaret süresi 8820dk/ay 

(147saat/ay) olup ekibin çalışma süresinin yaklaşık %21.39’u INR takibi için ayırdığı belirlendi.  

 

INR takiplerinde daha pratik ve maliyet etkin yöntemlerin bulunması zorunluluğu vardır. Hem 

hastanın yaşam konforu hem sağlık hizmeti sunanların zaman ve emeklerinin daha verimli kullanımı, 

hem de maliyet açısından INR takiplerinin evde sağlık ekipleri tarafından değil hastanın tedavisini 

başlayan hekim ya da bağlı bulundukları Aile Hekimleri tarafından yapılması uygun olacaktır. Bunun 

yanısıra endikasyonu olan hastalara olabildiğince erken zamanda, yeni jenerasyon antikoagulanların 

başlanarak INR takip ihtiyacının ortadan kaldırılması ile evde sağlık ekiplerinin hizmet kapasitesi 

artırılabilecektir. Bu yönde yeni projeler geliştirilmelidir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 - DEMANSLI HASTA DA EVDE PSİKOSOSYAL BAKIM 
 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

KAMİLE ÖNER1, 
 

1ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, 

 
Bu çalışma demanslı bir hastanın evde ki psikososyal bakım ve psikososyal sorunları belirlemek ve bu 

konuda yapılan çalışmaları derlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Bu amaç doğrultusunda ‘demans’, ‘evde bakım’, ‘psikososyal bakım’ anahtar sözcükleri ile ilgili 

dizinler arama motorları ve dergiler taranarak yapılmıştır. 

 

Dünyada ve ülkemizde demografik yapının değişmesiyle birlikte hasta yelpazesi de değişmektedir. 

TUİK (2013) verilerine göre; Türkiye nüfusunda yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %10,2’ye, 2050’de 

%20,8’e, 2075’te %27,7’ye yükselecektir. Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler bu şekilde 

devam ettiği takdirde Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecek ve yaşlılıkta görülen hastalıkların 

insidansı da artacaktır. Demans bu hastalıklardan biridir. DSÖ (2017) ye göre demans; bellek, 

düşünce, davranış ve günlük aktiviteleri yapma becerilerinin bozulduğu, normal yaşlanmadan 

beklenenden daha fazla bilişsel işlevde bozulmanın olduğu bir sendromdur. Dünya da yaklaşık 47 

milyon demanslı birey var ve her yıl 9.9 milyon yeni vaka eklenmektedir. Bu hastalıkla birlikte gelen 

nöropsikiyatrik bozuluklar, bilişsel ve fizyolojik fonksiyonlarının azalması, sosyal becerilerde 

bozulma, stigmatizasyon, uyku, hijyen, beslenme sorunları gibi bir çok problem mevcuttur. Ve bu 

nedenle kronik veya ilerleyici bir nitelikte olan demansı bütüncül bir yaklaşımla ele almamız 

gerekmektedir. Günümüzde evde bakım hizmetlerinin git gide önemi fark edilmektedir. Bu hizmetler 

farklı meslek grupları ile işbirliğiyle hasta birey ve ailesinin fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik tüm 

boyutları ile ele alarak bakım sağlamaktadırlar. Evde bakım hizmetleri içerisinde yer alan psikososyal 

bakım uygulamaları ise; hasta ve ailesinin baş etme becerilerini geliştirmek, bireyin hastalığını 

tanıması ve uyumunu artırmak, etkili ve doğru iletişim, bireyin kendi ve çevresindeki duyguları 

tanıması ve farkındalık, iç görüsünün artırılması, çevresi ile ilişkilerini artırmak, empati, eğitim, 

bireysel ve aile terapileri yöntemlerini içermektedir. 

 

Sonuç olarak; evde psikososyal bakımda, bireye ve aileye bakım ve eğitim, bireye özgü hastaneye 

yatış ve maliyetin azaltılması, iyileştirmenin hızlanması, yaşam kalitesini artırmak, bağımsızlık, öfke-

stres ve baş etme becerilerinin geliştirilmesinin ele alınması gerekmektedir. 
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Evde bakım; geniş bir çerçevede sağlık ve sosyal hizmetleri kapsayan bir kavramdır. Evde bakım 

hizmetleri; iyileşme döneminde, engelli, kronik veya terminal dönem hastaların günlük aktivitelerini 

sürdürecek şekilde ihtiyaçları doğrultusunda medikal, hemşirelik, sosyal veya terapiye yönelik 

tedavinin ve/veya desteğin evlerinde sağlanmasıdır. Bu bağlamda evde bakım hizmetleri formal ya da 

informal hizmet sağlayıcıları aracılığıyla bireylere ulaştırılmaktadır. Formal bakım veren kimseler 

evde sağlık bakımı ve kişisel bakım hizmetlerini sunan meslek gruplarından oluşur. İnformal bakıcılar 

ise genellikle aile bireyleri ya da ödeme yapılmayan diğer yakınları kapsar. Evde bakım etik açıdan 

bakıldığında çeşitli zorlukları içinde barındıran bir sistemdir. Evde bakım hizmetlerinin endüstri haline 

dönüşmesi beraberinde etik sorunları da getirmektedir. Sağlık çalışanlarının uzun süreli bakım 

durumlarında hasta ve ailesi ile etkin ve profesyonel iletişim kurması, bakıma başlama, devam ettirme 

ve sonlandırma durumlarında kararı aile ile alması ve karşılaşılabilecek negatif durumlarda ailenin 

tutumlarına özgü davranış geliştirmek zorunda olması yaşanan başlıca etik sorunlardan bazılarıdır. 

Etik olarak evde bakım hizmetleri doğru, saygılı, güvenilir bir iletişim üzerine kurulmalıdır. 

Dolayısıyla etik iletişim hastanın bakım hedeflerini destekleyip geliştirirken aynı zamanda çatışmaları 

da en aza indirir. Etik iletişimin ilk adımı ise etnik, kültürel, dini ve kişisel farklılıklara karşı saygılı 

olmak ve hastalıklarını ve tedavi süreçlerine ilişkin algılarını açığa çıkarmaktır. Ayrıca kişilerin özel 

tercihleri, ihtiyaçları, değerleri; ilişki kurma ve güven inşa etme becerileri; danışma ve ortak karar 

verme becerilerine ilişkin bilgi edinmek gerekmektedir. Bu anlamda hasta merkezli ve etik iletişim; 

kaliteli ve etik bir bakım vermek için temel bir öneme sahiptir. Hasta odaklı etik iletişim hastaların 

özerkliklerini sürdürmelerine yardımcı olmalı; sağlık kuruluşlarının hastalara eşit ve kaliteli bir bakım 

vermelerini de sağlamalıdır. 
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Varfarin kullanımı ile ilişkili faktörler, ilaç dozunun düzenlenmesinde kullanılan INR (Uluslarası 

Normalizasyon Oranı) değerini etkileyerek, tromboz ve kanama gibi risklere neden olabilmektedir. 

Etkin INR değeri ise, tanıya göre değişebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, varfarin kullanan 

hastalarda etkin INR değerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 

 

Araştırma, İstanbul’ da bir eğitim ve araştırma hastanesinin kan alma birimine Nisan 2016-Haziran 

2016 tarihleri arasında INR değerinin belirlenmesi amacıyla gelen 120 hastanın katılımı ile 

uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama formu ile toplanan veriler, 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) ve ki-kare testi kullanılarak 

%95 güven aralığında vep<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

  

Hastaların yaş ortalaması 60.3±10.6; %55.8’i kadın ve %63.3’ü ilkokul mezunudur. Tanılarına göre 

etkin INR değerine sahip olma durumları ardışık son üç INR değerine bakılarak belirlenen ve buna 

göre kontrollü veya kontrolsüz olarak belirlenen hastaların yarısından fazlasının kontrolsüz olduğu; 

tamamına yakınını doktorun bilgilendirdiği; istenmeyen durumla karşılaşma oranının kadınlarda daha 

fazla olduğu (%46.3); yaş gruplarına göre başka bir kronik hastalığı ve sürekli kullandığı başka bir 

ilacı bulunma durumu açısından; etkin INR değerine göre varfarin kullanma nedeni ve ağrı kesici ya 

da antibiyotik kullanımı gerektiğinde doktora bilgi verme durumu açısından; INR değer aralığını bilme 

durumuna göre ise varfarin kullanma nedeni, sürekli takibinde olduğu doktor bulunma durumu, 

varfarin kullanma süresi ve ilaç dozunu unuttuğunda ne yapacağını bilme durumu açısından farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

  

Hastaların yarısından fazlasının etkin INR değerine göre kontrolsüz olduğu araştırmada; yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, kronik hastalıkları ve kullandığı diğer ilaçları gibi özellikleri dikkate alınarak, etkin 

INR değerini sağlamayı hedefleyen varfarin eğitim programının geliştirilmesi ve eğitimde hemşirenin 

etkinliğinin arttırılması önerilmiştir. 
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VERİLEN HİZMETİN DAHA FAZLA KİTLELERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK 

 

YEREL YÖNETİMLERDE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

 

EVDE BAKIM HİZMETLERİ 

 

Hizmetin geliştirilerek daha geniş kitlelere ulaşması.  
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Bu olgu sunumunun amacı demanslı hasta ve bakım vericisine yönelik Orem’in Öz Bakım Eksikliği 

Hemşirelik Kuramı’na göre verilen hemşirelik bakımı ve danışmanlığının sunulmasıydı. 

 

İki yıldır demans,18 yıldır hipertansiyon tanılı 80 yaşında erkek hasta, üniversite mezunu, emekli, iki 

çocuk babasıdır. Hasta 1 yıl önce banyoda düşmüş (SVO nedeniyle) sol tarafta güçsüzlük oluşmuştur. 

Fizik tedavi, hastanın demansı (2. evreye) ilerlediği için başarısız olmuştur. Hastanın sıvı alımı, 

beslenme ve uyku sorunları bulunmaktadır. Demans ve sol taraftaki güçsüzlük nedeniyle hasta öz 

bakım gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Hastanın bellek, gerçeği değerlendirme, iletişim 

sorunları bulunmaktadır. İki hafta arayla üç kez ev ziyareti yapılarak hasta ve eşi yaşam koşullarında 

değerlendirilmiştir.Hastanın eşi hastalık ve semptom yönetimi konusunda destekistemiştir. 

 

Öncelikli sorunlar; öz bakım ve beslenme sorunları, bası yarası ve kontraktür riski, düşme riski, 

aspirasyon riski, enfeksiyon riski, hastalık ve semptom yönetimiyle ilgili bilgi eksikliği olarak 

belirlendi. Hastanın bakımında tümüyle eksikliği giderici hemşirelik uygulamaları; bakım verici için 

destekleyici ve geliştirici hemşirelik uygulamaları ön plandadır. Ziyaretler sırasında yapılan hemşirelik 

girişimleri/bakımları: • Hastanın yaşam tarzında meydana gelen değişiklikleri kabullenmesi ve öz 

bakım gereksinimlerini yerine getirebilmesi için bakım vericisi olan eşine hastanın bakımına, semptom 

yönetimine (hezeyan, halüsinasyon, uyku ve beslenme sorunları, iletişim…), ilaç kullanımı ve 

hastalıklarına yönelik bilgi verildi. • Eşiyle birlikte hastanın öz bakımı gerçekleştirildi. • Yatak içi 

mobilitenin sağlanması için hastaya ROM egzersizleri yaptırıldı ve eşine öğretildi. • Bası yarası, 

aspirasyon, düşme, enfeksiyon ve kanama riskine yönelik önlemler alındı, çevresel düzenlemeler 

yapıldı. • Hastanın yeterli ve dengeli beslenmesi, yeterli sıvı alması ve kan basıncını doğru ölçme ve 

kaydetmenin önemi anlatıldı. • Hastanın eşinin bakım ve semptom yönetimi konusunda yanlışları 

düzeltildi,doğruları desteklendi. • Bakım yükü ve stresi azaltmak için destek alabileceği dernek, kurum 

ve kuruluşlar hakkında bilgilendirildi. 

  

Uygulanan girişimlerden sonra, hastanın eşi demans hastalığı, bakımı konularında bilgilendiğini ifade 

etti. Orem öz bakım eksikliği hemşirelik kuramının demanslı hastanın öz bakımını sağlamada 

kullanılabileceği düşünüldü.  
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Sağlık hizmetlerinin finansmanının bilimsel verilere dayalı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Her 

ülkede sağlık hizmetlerine ayrılan kaynak kısıtlı olduğu için devlet yetkilileri hangi sağlık hizmetlerine 

finansal katkı sağlanacağı konusunda seçimler yapmalıdırlar. Finansmanının yönetiminde ise etkin 

politikalar üretilmesi kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı evde sağlık 

hizmetlerinin maliyet etkinliğini vurgulamaktır. 

 

Maliyet-etkililik analizi; saha uygulamalarında mevcut durum ile alternatif durumlar arasında 

kıyaslama yapmaktadır. Uygulamalar nihayetinde beklenen sağlık düzeyini ve maliyetleri aynı anda 

değerlendiren etkin bir yöntemdir.Maliyet etkililik analizinde ilk olarak amaç ve mevcut sorunun 

çözüm yolları alternatif yöntemleri ile birlikte sistemik bir şekilde ortaya konulmalıdır. Evde bakım 

hizmetleri; birçok ülkede olduğu gibi Türkiye 'de de yeni gelişmeye başlayan müşterek bir sağlık 

hizmeti türüdür. Yaşlı nüfus oranındaki artış beraberinde kronik hastalıkların ve sakatlıklarında yüksek 

oranlarda seyretmesine neden olmaktadır. Tedavisi uzun süren hastalıklarda yataklı tedavi 

kurumlarındaki geçen süre göz önüne alınınca sağlık harcamalarındaki maliyet de artmıştır. Evde 

bakım hizmetleriyle birlikte kronik rahatsızlığı ve tedavisi uzun süren hastaların yataklı tedavi 

kurumlarını kullanımı ve yatış sürelerinde azalma sağlanılmıştır. 

  

Whittaker ve Wade tarafından yapılan çalışmada ev tabanlı kardiyak rehabilitasyon programının, 

standart hastane tabanlı programa göre maliyet fayda analizi boyutu incelenmiştir. Ev tabanlı gruptaki 

katılımcılara günlük kısa mesaj,bir cep telefonu,sağlık günlüğü ve sağlık web portalı gönderilmiştir. 

Standart bakım grubundaki katılımcılara 6 haftalık hastane tabanlı kardiyak rehabilitasyon hizmeti 

verilmiştir.Çalışmanın sonucunda ev tabanlı kardiyak rehabilitasyonu standart hastane bakım 

programına göre maliyet etkin olarak bulunmuştur. Nieto ve arkadaşları tüberkülozun tedavisinde kısa 

süreli gözlenebilen tedavi ile ev tabanlı hasta bakıcı gözlemi tedavisi kıyaslanmıştır.Hastalığı kontrol 

etmekte ev tabanlı bakımın maliyet etkin olduğu görülmüştür. 

 

Değişik ülkelerde verilen evde bakım hizmetlerine yönelik yapılmış olan maliyet etkililik analizlerinin 

benzer sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir.Yaşlı nüfus profilinin artışıyla birlikte kronik 

hastalıklarında artış gösterdiği ülkemizde bu tür çalışmaların artmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine 

ayrılan kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılacağı öngörülmektedir. 
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Evde sağlık ve bakım hizmetlerinin amacı, sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmek ve verimini 

artırmaktır. Evde sağlık ve bakımı geleneksel yataklı tedavi hizmetleri için düşük maliyetli bir 

alternatiftir ve sağlık hizmetleri açısından finansal kaynakların kıt olduğu gelişmekte olan ülkeler için 

önemli bir seçenektir. Bu çalışmada evde sağlık ve bakım hizmetleri kavramı, finansman yapısı, evde 

bakım hizmetlerinin avantajları ve dezavantajları ile Türkiye’de ve dünyadaki evde bakım 

hizmetlerinin mevcut durumu hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda evde sağlık ve 

bakım hizmetleri ile ilgili yapılacak çalışmalara yol gösterilmesi amaçlanmıştır. 

  

Evde bakım hizmetlerinin ülkemizdeki tanımı; 10 Mart 2005 tarihinde 25751 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan ‘Evde Bakım Hizmetleri’nin Sunumu Yönetmeliği’ ne göre oluşturulmuştur. Bu 

yönetmelikte Evde Bakım Hizmetleri; hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile 

yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlık bakımı ile sağlık hizmetlerinin sunulması şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu anlamda ülkemizde ve hastanelerimizde yapılacak evde bakım hizmetleri 

konusundaki çalışmalar önem taşımaktadır. Bu derleme çalışmam da evde sağlık ve bakım 

hizmetlerinin tarihçesi, finansmanı, kapsamı, çeşitleri, hekimin rolü, uygun hasta grupları, avantajları 

ve dezavantajları araştırılmıştır. 

 

 

 

Sonuç olarak, yaşlanan nüfusla ilişkili olarak ülkemizde evde sağlık ve bakım hizmetlerinin son 

yıllarda giderek önem kazandığından bahsedebiliriz. Tüm bu derleme çalışmamdan da anlaşılabileceği 

gibi; doğru ve etkin şekilde uygulanacak hizmetler ve planlamalar ile evde sağlık ve bakım hizmetleri 

konusunda hasta memnuniyeti arttırılabileceği gibi sağlıkta maliyet açısından etkin bir yaklaşım da 

ortaya konulabilecektir. 
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Devletin yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemesi 9.Kalkınma Planı'nda, "evde bakım 

hizmetlerinde standartlar oluşturulacaktır" stratejisi de Sağlık Bakanlığı stratejik planınında yer 

almaktadır. Projemizde evde bakım hizmetlerine AB ölçütlerinde standartlar kazandırılması 

hedeflenmiştir.  

 

Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinin Avrupa uygulamalarını yerinde gözlemlemek amacı ile Avrupa 

Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından yürütülen AB Hayat Boyu Öğrenme Hibe Programı 

çerçevesinde mesleki eğitime yönelik Leonardo Da Vinci-PLM (İşgücü piyasasındaki kişilerin mesleki 

gelişimine yönelik) projesi 2013 Teklif çağrısı kapsamında Arzu Bülbül tarafından hazırlanarak 

Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansına sunulmuştur. Proje Haziran 2013 tarihinde kabul görerek 

Eylül 2013 tarihinde sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Projenin başlangıç hedefi olarak, 

ülkemizde yeni uygulamaya başlamış olan Evde Sağlık Bakım hizmetlerinin AB üye ülkelerinde 

yapılan uygulamaları yerinde bire bir görmek sureti ile uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir 

uygulamaları ülkemize getirmek amaçlı hazırlanmıştır. 

  

Projenin sözleşmesinin gerçekleştirilmesinden itibaren katılımcılara Ocak 2014 tarihinde dil, 

pedagojik hazırlık ve kültürler arası iletişim sunumları gerçekleştirildi. Projenin hareketliliği 2 grupta 

planlanmış olup 1.grup Hollanda’nın Alkmaar şehrine, 2.grup İsviçre St. Gallen şehrine 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 2 hafta boyunca ev sahibi kurumlar tarafından Evde Sağlık Bakım 

Hizmetleri alanında teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulmuşlardır. Ev sahibi kurumları tanıyan 

katılımcılar, gittikleri kurumun ve ülkenin mesleki eğitim sistemi ile ülkenin evde bakım hizmetleri 

sunumundaki durumu hakkında bilgiler almışlardır. Ayrıca bu hizmetlere yönelik sistem örnekleri de 

gören katılımcılar, kendi mesleki becerilerinin dünya bazında hangi konumda olduğunu idrak etmiştir. 

Tıbbi cihaz kullanımlarında Avrupa da ki uygulamalar konusunda eğitimler alan katılımcılar 

sterilizasyon konusunda da mikroorganizmaların etkileri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Ayrıca, 

birebir gerçek hastalara uygulanan yöntemleri gözleyen katılımcılar, ülkeler arasındaki uygulama 

farkını yaşayarak öğrenmişlerdir. 

 

Projenin değerlendirme faaliyetleri kapsamında elde edilen çıktılar, derlenerek e-broşürler haline 

getirilmiştir. Bu broşürler ülkemiz hastanelerinin ilgili birimlerinin e-posta adreslerine gönderilerek 

Evde Sağlık Bakım Hizmetleri sunan birimlerin proje ve sonuçlarından haberdar olmaları sağlanmıştır. 

Aynı broşürler, Sağlık Meslek Odaları, Sağlık Sendikaları ve özel polikliniklerle de paylaşılmıştır.  
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Evde Sağlık Hizmetlerinde tıbbi atıkların ayrıştırılması,toplanması ve bertaraf edilmesinin önemini 

vurgulamaktır.  

 

Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık hizmetlerini mobilize hale getiren evde 

sağlık hizmetleri, bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çok geniş ve çeşitli bir 

hizmet yelpazesine sahiptir.Gelişen bu sağlık hizmetinin göz ardı edilen sorunlarından biri olan atık 

yönetimi evde sağlık hizmetlerinin öneminin artmasıyla gündeme gelmektedir. Özellikle tıbbi atıkların 

toplanması büyük önem kazanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde tıbbi atık üreten yerlerin arasına evde 

sağlık ve bakım hizmeti alan hastaların evleri de girmiştir. Evde üretilen tıbbi atıklar, enjekte edilebilir 

ilaçların ve diğer invaziv veya invaziv olmayan prosedürlerin uygulanması yoluyla oluşturulmaktadır. 

 

Sağlık bakım faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların yaklaşık %85'i genel, tehlikeli olmayan 

atıklardır.Geri kalan% 15, bulaşıcı, toksik veya radyoaktif olabilecek tehlikeli madde olarak kabul 

edilir. Her yıl tahmini olarak 16 milyar enjeksiyon dünyaya uygulanmaktadır, ancak iğnelerin ve 

şırıngaların hepsinin sonradan uygun şekilde atılmamaktadır.2004’te evde periton diyalizi yapan 

hastaların atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili yapılan bir araştırmada, belediyenin tıbbi atık 

araçlarıyla atıkları toplanan hastaların yüzdesi yalnızca 5.3, hastaların %62.3'ünün uygun bir şekilde 

bertaraf işlemini gerçekleştirmediği saptanmıştır.Brezilya’da bir çöplükte madeni eşya toplayan 

çocukların eline, bir hastanenin attığı eski bir radyasyon terapi cihazı geçmiş ve bu 3 makinenin 

parçalarına ayrılması sırasında etrafa yayılan radyo aktif sezyum-137 yüzden fazla insanı hastanelik 

etmiş,dört kişinin de ölümüne neden olmuştur. 

 

Uygun bir şekilde ayrıştırılmayan, toplanmayan ve bertaraf edilmeyen tıbbi atıkların halk sağlığı ve 

çevre için ciddi tehlikeler oluşturduğu bir gerçektir.Ülkemizdeki atıkla ilgili yönetmeliklerde evde 

sağlık hizmetleriyle ilgili maddelerin olmaması atıkların toplanmasında büyük bir açığın olduğunu ve 

evde bakım hastalarının ziyaretleri sırasında yapılan işlemler sonucunda oluşan tıbbi atıkların 

kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili daha önce herhangi bir çalışma 

yapılmaması tıbbi atıkların kontrol eksikliğini göstermektedir.Bunların sonucunda ülkemizde bir tıbbi 

atık yönetim modelinin oluşturulması için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması ve bu konuda 

sağlık çalışanlarının,hasta/hasta yakınlarının bilgilendirilmesi gerekmektedir.  
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Günümüz 20 yy. toplumlarının sosyolojik, epidemiyolojik kültürel ve demografik yaklaşımları, 

geleneksel sürdürülen bakım süreçlerini de değişim ve gelişim sağlamaktadır. Hızla artış gösteren 

kronik hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklar (Alzheimer, Demans) ve kazalar sonucu oluşan sakatlıklar 

sağlık bakım ihtiyaçlarının başında gelmektedir. İhtiyaçlar ile birlikte değişen sosyal yapı hasta odaklı 

yaklaşımları öngörmektedir. Bu yaklaşım gereği sağlık uygulamalarında, sosyal ve politik olarak farklı 

bir yol izlenmesi gerekmektedir. Gelecekte sağlık sistemlerinin giderek vazgeçilmezi ve temel unsuru 

olacak olan Evde Sağlık Bakım Hizmeti, çeşitli boyutlarına ilişkin (örgütsel-hizmet esasları-

finansman-sürdürülebilirlik) algının arttırılması, konuyla ilgili süreçlerin ve alınan kararların tekrar 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilirlik kavramının, kurum kültürüne yerleştirilerek 

çalışanlar tarafından benimsenmesi ve sunulan hizmetin kaliteli, erişilebilir, hakkaniyetli ve inovatif 

bir bakış açısı ile ulaştırılması hedeflenmelidir. Çalışmamız da Türkiye de verilen sağlık hizmetlerinin 

bir parçası olan Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürüne 

yerleşmesi ve bu hizmeti veren sağlık çalışanlarının bu yaklaşım çerçevesindeki algısı araştırılarak 

elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

  

Araştırmamız genel bir tarama modelinde olup, araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkenleri 

arasında karşılaştırmalı ilişkisel tarama yapılmıştır. Araştırmanın evreni 2015 yılında bir ilimizde 

bulunan 21 hastanenin Evde Sağlık Bakım birimlerinde hizmet veren sağlık personeli ve destek 

birimlerde çalışanların tamamını kapsamaktadır. Araştırmada, katılımcılara uygulanan kişisel bilgi 

formu ve 5'li likert ölçekli 46 soruluk anketin nicel verileri SPSS 22 paket programı aracılığı ile analiz 

edilmiştir. 

 

Araştırmaya katılan personelin %52’si erkek, %28’i 42-49 yaş, %27’si Fakülte (lisans) mezunu, %18’i 

sosyal hizmet uzmanı ve şoför, %25’i 1-5 yıl ve 5-10 yıl bulunduğu kurumda çalışmakta olduğu 

görülmüştür. Ek ödemelerin iyileştirilmesi, ödüllendirme ve motivasyon odaklı girişimlerin artırılması, 

iş güvenliği ve sağlığı ifadeleri en yüksek ortalamaya sahiptir. “Sürdürülebilirlik konusu inovasyon 

kavramınının yerleşmesinde itici güç haline gelmiştir” ifadesine katılım yüksek düzeydedir. 

 

Kurumun sürdürülebilirlik stratejisi tüm çalışanlar tarafından anlaşılmıştır. Evde Sağlık Bakım 

hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin kurumsal, kavramsal, finansal boyutlarının sağlık çalışanları 

tarafından doğru algılanarak sunulan hizmete yansıtıldığı görülmektedir. 

 
 

 

 

 



17 - EV EGZERSİZ PROGRAMININ VERİLME ŞEKLİNİN 

ETKİNLİĞİNİN DİKKAT DÜZEYİ VE TAMPA KİNEZYOFOBİ 

ÖLÇEĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

Ömer ŞEVGİN1, Bülent AKSOY2, H.kerem ALPTEKİN2, 
 

1Beşiktaş Beledıyesi, 2Bahçeşehir Üniversitesi, 

 
Çalışmada amacımız egzersizin verilme şeklinin hasta tarafından rutin olarak yapılmasına etkisi ve 

egzersizlerin doğru olarak yapıldığının sorgulanmasıdır. Dikkat düzeyi ve egzersizin verilme şeklinin 

egzersize yaklaşıma etkisi de amaçlarımız arasındadır. Egzersizin düzenli olup olmamasının günlük 

yaşam kalitesine etkisini araştırmak. 

  

Araştırma, nicel bir araştırma olup Kohort Kontrollü Araştırma tipindedir. Çalışmaya katılmayı kabul 

eden kişiler randomize kontrollü bir şekilde 2 ana gruba ayrıldı. bu gruplarda kendi arasında 2 alt 

grupta incelendi Ana gruplar: video ile egzersiz verilen hastalar föy ile egzersiz verilen hastalar Alt 

gruplar: Her iki ana grup altında bulunacaklar ve bunlar: dikkat düzeyi yüksek olanlar ile dikkat 

düzeyi düşük olanlar olarak ayrıldı. uygulanan testler: Dikkat testleri (mental koordinasyon 3 ve sayı 

menzili testi ) Genel sağlık ölçütü SF-36 Tampa kinezyofobi Ölçeği Yönteme uygun olarak 

gruplandırmalar yapılacak ve 15 gün sonunda Tampakizeyofobi ölçeği ve VAS tekrar edilip nihai 

sonuç istatistiksel olarak analize dilecektir. 

  

Sosyodemografik özellikler: Cinsiyet :10 erkek 22 kadın hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Eğitim:10 

ilkokul , 5 ortaokul , 11 lise ve 6 üniversite mezunu. Yaş : minimum 65 maximum 91 ortalama 78,715 

En çok görülen hastalıklar sırasıyla: Disk hernisi Femurfraktürü Osteoartrit 

  

Hastalara evde verilen egzersizler, hastaların ağrılarını ve hareket korkularını azaltmaktadır. Hastalara 

evde verilen egzersizlerin föy ile verilmesi hastaların ağrı düzeyini olumlu yönde etkilerken korku 

düzeylerine anlamlı bir etkisi yoktur. Hastalara evde verilen egzersizlerin video ile verilmesi hastaların 

ağrı ve hareket korkusu düzeylerini olumlu yönde etkilemektedir. Hastalara ev egzersizlerinin video 

ile verilmesi föy ile verilmesine göre anlamlı düzeyde olumlu fark yaratmaktadır.  
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Bu çalışmanın amacı psikiyatrik hastalığı bulunan hastaların almış oldukları evde bakım hizmetlerinin 

önemini,dünyadaki örneklerini ve ülkemizdeki mevcut durumunu ortaya koymaktır. 

 

Ruhsal iyileşme süreci, ruhsal bozukluğu olan hastaların rehabilite edilip topluma yeniden 

katılımlarını sağlayan multidispliner bir süreçtir.Psikiyatrik hastaların evde bakımları bir geçiş süreci 

olup hastanın işlevselliğini arttırdığı bir dönemdir. Ruhsal bozukluğu bulunan hastalara evde bakım 

veren ekibin uzman psikiyatrik bir ekip tarafından verilmesi önemlidir.Sosyal, bireysel, kültürel ve 

çevresel etkenlerin göz önünde bulundurup bütüncül bir bakış açısıyla, multidisipliner bir ekip 

tarafından evde bakım hizmetleri verilmelidir.Bu konuda psikiyatri ekibinde bulunan hemşirelerin rolü 

büyüktür.Bakımda sürekliliğin sağlanmasında hasta ve ailesine eğitimler vererek bilgi ve becerilerinin 

artmasını sağlar. 

 

sikiyatrik evde bakım hizmetleri ülkeler arasında farklılıklar arz etmektedir.Hollanda da gündüz 

hastaneleri ve rehabilitasyon merkezleri mevcuttur.Bu merkezlerde eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri 

verilmektedir.Ağır ruhsal bozukluğu bulunan hastalara özel korunaklı barınaklar inşa edilmiştir. 

Danimarka'da psikiyatrik evde bakım hizmetlerinin sunumu multidisipliner ekip çalışması ile 

sürdürülmektedir.Hasta eğitimi ve danışmanlık hizmetleri hastalara yaşadıkları ev ortamında 

sunulmaktadır. İngiltere'de toplum ruh sağlığı hizmetleri toplum ruh sağlığı (TRSE) ekipleri tarafından 

sunulmaktadır. Bu ekipte farklı disiplinlerden mezun olmuş sağlık profesyonelleri görev 

almaktadır.Ekip primer bakım vakıflarıyla koordineli şekilde çalışmakta olup toplum ve nüfus tabanlı 

bir şekilde hizmetler sunmaktadır. Türkiye'de 2002 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 

birlikte 2009 yılında toplum ruh sağlığı merkezleri hizmete girmiştir.Bu merkezler hastaneler ile eş 

güdümlü bir biçimde çalışmaktadırlar.Ancak bu merkezler evde bakım hizmetlerinde yetersiz 

kalmışlardır.Bundan ötürü tekrarlayan hastaneye yatışlar artmış aynı zamanda sağlık harcamalarında 

da artış meydana gelmiştir. 

 

Ruhsal bozukluklar günümüzde artış göstermektedir.Bu artışlar beraberinde hastanelere uzun süreli 

yatışlarıda beraberinde getirmektedir.Bu bağlamda psikiyatrik hastaların evde bakımları etkili bir 

planlama ile yönetilirse tekrarlayan hastaneye dönüşler azaltılabilir.Böylelikle sağlık harcamalarında 

da bir azalış söz konusu olacaktır.Evde sağlık hizmeti sunucularının bilhassa, hastaların topluma uyum 

sağlamaları,yaşam kalitelerinin artmasına yönelik girişimleri arttırmalıdırlar. Aynı zamanda evde 

bakım hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlar koordineli bir şekilde hizmet sunumu yapmalıdırlar.  
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Kronik obstruktif akciğer hastalarında (KOAH), evde mekanik ventilasyon uygulanması (EMV) 

atak,hastaneye yatış sayılarını azaltıp, yaşam kalitesini arttırmaktadır. EMV planlan hastalarda ev 

ortamı değerlendirilip hastanın ihtiyaçları belirlenerek hastaya bakım verecek kişiler eğitilmelidir. 

Tıbbi takip planlanmalı, hastanın ihtiyacı olan bakım seti hasta ve hasta yakınlarına ayrı ayrı 

anlatılarak teslim edilmelidir. Evde tedavi hizmetleriyle hasta ve yakınlarının eğitimi arttırılarak 

aksaklıklar, uygulama hataları, ihtiyaç duyulan basınç değişiklikleri yerinde tesbit edilip hastanın 

cihaz uyumu artmaktadır. Ancak burunda tıkanıklık, kaşıntı gibi alerjik semptomlar hastanın uyumunu 

etkileyebilmektedir. Çalışmamızda evde tedavi hizmetlerinin vizitlerinin ve alerjik semptomların 

EMV uyumuna etkisini araştırmayı hedefledik. 

 

Çalışmamıza KOAH nedeniyle EMV verilen ve evde tedavi hizmetlerimizce takip edilen en az 4 kere 

ziyaret edilmiş hastalar dahil edildi. 1 hastanın BİPAP cihazında okuma hatası, 1 hastada ise günde 

ortama 1 saatten kısa kullanım süresi tesbit edildiği için çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik 

verileri, her vizitte cihaz kullanım saatleri, basınç ayar değişikliği ve alerjik semptom varlığı 

retrospektif olarak değerlendirildi. 

  

Taranan 30 hastadan en az 4 vizit alan 20 hastanının kayıtları incelendiğinde 1 hasta günde 1 saatten 

az kullandığı ve ex olduğu, 1 hastada ise cihaz arızası olduğu için çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 

dahil edilen 18 hastanın (10K, 8 E) yaş ortalaması 68±10,19'du. 3 hastada KOAH dışında KKY,1 

hastada bronşektazi, 2 hastada trakeostomi mevcuttu. Dördüncü vizitte kullanım saati artan 10 

hastanın kullanım saatinin 5,50 ‘den 6,94 ‘e, azalma gösteren 8 hastanın ise 5,88’den 4,62 saate 

düştüğü gözlendi. Kullanım saati artmış olan hastaların %60'ında basınç değişikliği yapıldığı 

gözlenirken, azalan hastaların hiçbirinde basınç değişikliği yapılmamıştı (p=0,013). Ancak alerjik 

semptomların kullanım saatini etkilemediği görüldü(p=0,66). 

  

Evde tedavi hizmetlerinin vizitleri sırasında hastaların ihtiyaç duyduğu basınç ayar değişikliği cihaz 

uyumunu arttırmaktadır, ancak basınç değişikliklerini ihtiyaca göre standardize edicek prospektif 

kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Alerjik semptomların cihaz uyumunu etkilemediği gözlense de 

veriler alerjik cilt testleri ile verifiye edilmelidir. 
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Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Doç.Dr. Spiritüalite, bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilişkilerini, 

evrendeki yerini, yaşamın anlamını anlama ve kabul etme çabasıdır. Aynı zamanda yaşam boyu 

kazanılan bilgilerin bir sonucudur. Yaşamın amacını oluşturan, bireye anlamlı gelen unsurları içerir. 

Spiritüalite, ne olduğumuzdan çok ne yaptığımız ile tanımlanır, Latince anlamı ile yaşamı 

hissetmektir. Spiritüalite, dinin ilk komponenti sayılabilir ancak dini inanç ve uygulamalarla 

sınırlandırılamayacak kadar geniş bir kavramdır. Spiritüel inanç ve değerler organize bir din ile 

bağlantılı olabilir ya da olmayabilir. Güçlü dini inançları olmayan insanların da spiritüel boyutları 

vardır. Spiritüel değerler ve inançlar bir varlık ya da güce inancın ötesinde bir olgudur. Sağlık, 

hastalık, ölüm, günah, ölüm sonrası ve başkalarına karşı sorumluluk konularındaki inançları içerir. 

Spiritüel Bakımda Hemşirelik Girişimleri Çeşitli spiritüel inanç ve uygulamalarının kabul edildiği 

iletilmelidir. Ön yargısız bir tutumda olunduğu gösterilmelidir. Spiritüel gereksinimlerin önemi kabul 

edilmelidir. Spiritüel gereksinimlerin karşılanması için yardım etme konusunda sağlık ekibinin 

istekliliği gösterilmelidir. Günlük dua, spiritüel okuma ve düşünme için gerektiği kadar sessizlik ve 

mahremiyet sağlanmalıdır. Uygulamaları aydınlatmak ve isteniyorsa, dinsel kuralları/hizmetleri yerine 

getirmek için spiritüel lider ile iletişime geçilmelidir. Sağlığı için sakıncalı değilse spiritüel 

sınırlamalara uygun bir diyet sağlanmalıdır. Sağlığı için sakıncalı olmayan spiritüel ritüellerini yerine 

getirmesi için hasta cesaretlendirilmelidir. Birey, diğer insanlarla birlikte dua etmesi, kendi dinsel 

grubunu üyeleri ya da kendini bu aktivitelerde rahat hisseden bir sağlık ekibi üyesi tarafından dua 

okunması vb. için fırsat sağlanmalıdır. Gerekli ise spiritüel gönenç konusunu gündeme getirerek, 

hastanın hemşireyle spiritüel konuları tartışmasına izin verilmelidir. Yaşamı tehdit edici hastalığı olan 

bireylerin spiritüel bakımı çok önemlidir. Spiritüel yönü gelişmiş ve dine bağımlılığı fazla olan 

hastalar, fiziksel, duygusal ve sosyal yönden daha sağlıklıdırlar. Bu hastaların ümit düzeyleri yüksek, 

depresyon ve izolasyon eğilimleri düşüktür, stresle daha iyi baş ederler ve yaşam kaliteleri yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: spiritüel bakım, spiritüalite, hemşire 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



21 - İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURAN 

HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIM DURUMLARININ 

BELİRLEMESİ 
 

Poster Bildiri / Poster Abstract 
 

Nurperihan TOSUN1, Mustafa TOSUN2, Yaşar GÖKALP3, 
 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Sivas Numune Hastanesi, 3İstanbul Medipol Üniversitesi, 

 
Tüm dünyada yanlış şekilde, gereksiz yere, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı gibi nedenlerle 

ilişkili olarak çok çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Akılcı İlaç Kullanımı, DSÖ’nün 1985 yılında 

Nairobi’de tanımlamış olduğu şekliyle “Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre 

uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir. Bu çalışmanın 

amacı hastaneye başvuran hastaların akılcı ilaç kullanım durumlarının belirlenmesidir. 

  

Çalışmanın evrenini Sivas Numune Hastanesine ayaktan başvuran hastalar oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu katılımcıların sosyodemografik 

özellikleri ile akılcı ilaç kullanımlarını belirlemeye yönelik olan toplamda 31 ifadeden oluşmaktadır. 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte gerçekleştirilen araştırmanın verileri Eylül 2017 tarihlerinde 

katılımcıların gönüllü onamları alınarak toplanmıştır. Veriler SPSS 21. Programında tanımlayıcı 

istatistikler alınarak değerlendirilmiştir 

 

Çalışmaya katılan 166 kişinin %58,4’ü 18-30 yaş grubunda, %56,6’sı kadın ve %62,8’si lisans 

mezunudur. Katılımcıların &39,8’i aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta kalan ilaçlarını ne 

yaparsınız sorusuna gerektiği zaman kullanmak üzere sakladığını, %48,8 evde hiç kullanılmamış veya 

yarım kalmış ortalama 1-5 kutu ilacı olduğu, %81,9’u hastalık durumda hekime danıştığını, %69,9’u 

benzer şikayetleri olanlara tavsiyede bulunmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların %55,4’ü ağrı kesici 

ihtiyacı olduğunda ilacı reçete ile eczaneden aldığını ifade ederken, %6’sı bakkaldan, %3’ü ise 

tanıdıktan aldığını ifade etmiştir. Katılımcıların %63,3’ü ilacın kullanımı ile ilgili bilgileri ve olası yan 

etkilerini prospektüsünden öğrendiklerini, %64,5’i iğne olursa daha iyi tedavi olacaklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Sonuç olarak katılımcıların önemli bir çoğunluğunun reçetesiz ilaç kullandığı tespit edilmiştir. 
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Kanser hastasının bakım ve tedavisinin en önemli parçası primer bakım verenleridir. Bakım verenlerin 

hastalarının semptomlarını izleme ve kontrolünü sağlama, tıbbi tedavilerinin yapılmasını ve rahatlığını 

sağlama, problem çözme ve karar verme, emosyonel destek verme, bakımı koordine etme, hastalarının 

güvenliği ve çevreyi düzenleme gibi görevleri bulunmaktadır. Kanser hastalarına bakım veren aile 

bireyleri bütün hasta destekleyici rollerini yerine getirirken, hastalarının evdeki bakımına hazır 

olamadıklarından sıklıkla stres yaşamaktadırlar. Kanser, hasta ve bakım veren aile bireyleri için 

önemli bir stres kaynağıdır. Araştırmalar, bakım yükü arttığı için, bakım verenin fiziksel ve mental 

sağlığının olumsuz etkilenerek mortalite oranının arttığını belirtmektedir. Kanser hastasına bakım 

verenler, hastalığa psikolojik uyumları, hastasının hastalığının evresi, süresi, prognozunun 

kötüleşmesi, artan stresi ve semptomları gibi faktörlerden etkilenmekte ayrıca sosyal destek durumu, 

verdiği bakımın çeşidi, bakım vermedeki etkinliği bakım verenlerin yaşam kaliteleri üzerinde önemli 

rol oynamaktadır. Bakım verenlerin yaşam kalitesinin artırılması için problem çözme yöntemi ve evde 

bakım girişimlerinin kullanılabileceği belirtilmektedir. Kanser ve tedavisinin şiddeti ve ilgili 

semptomların varlığı hastanın ve bakım verenlerinin ruh halini, günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam 

kalitesini olumsuz etkilediğinden dolayı bakım verenlerin, hastalarının sürekli ve şiddetli 

semptomlarla sonuçlanan tedavilerine bağlı semptom yönetimi konusunda problem yaşadığı ve 

desteğe ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Bakım veren hastasının semptomlarını doğru 

tanımlayamadığında, hastanın sıkıntı çekmesine ve kendisinde stres, anksiyete ve depresyon 

gelişimine, uyku-uyanıklık sorunlarının artmasına, karar verme ve dikkat güçlüğüne neden olmaktadır. 

Temel neden olarak ise evde bakım konusunda bilgi ve beceri eksiklikleri olması gösterilmektedir. 

Aynı zamanda bakım verenlerde hastalarının bakım yükü ile ilişkili olarak egzersiz yapmama, yeterli 

istirahat edememe ve kendisine reçete edilen ilaçlarını almayı unutma, hipnotik, antidepresan gibi 

ilaçları kullanma, sağlık kurumuna başvurma ve sağlığı koruyucu davranışları yapmama oranının 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Sağlık profesyonellerinin kanser hastasının semptom yönetimine 

yönelik hastayı bütüncül değerlendiren eğitim planı hazırlamaları, uygulamaları ve sonuçlarını 

değerlendirmeleri çok önemlidir. Böylece hasta bakım kalitesinin yanında bakım verenin fiziksel, 

psikolojik ve sosyal iyilik halinin olumsuz etkilenmesi önlenebilir. 
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Bir olgu aracılığıyla Evde Sağlık Hizmetleri’nde çalışan hekim ve hemşirelerin diyabetin ayak 

komplikasyonları ile ilgili farkındalığını artırmak; tedavide sistematik değerlendirme ve sık aralıklarla 

izlemin önemini vurgulamak. 

 

82 y, DM tanılı ve diyabetik ayak yarası gelişmesi üzerine evde sağlık hizmetlerine başvuran erkek 

hasta. evre 2, enfektif ayak yarası mevcuttu. beslenme ve diyet önerileri, kan şekeri regülasyonu ve 

yara tedavisi planlandı. 

 

1 yıldır diyabetik ayak yarası problemi devam eden hasta, tedavi uyumu iyi değilken; ısrarla önerilerin 

hatırlatılması ve kontrollerde hasta-hasta yakını eğitimi ile anlamlı bir iyileşme sağlanmıştır. 

 

Diyabetik ayak ülserleri, hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına, tedavi maliyetinin ciddi düzeyde 

yükselmesine, alt ekstremite amputasyonlarına ve mortalite artışına neden olur. Bu nedenle hastanın 

multidisipliner bir anlayış içinde yakın takip ve tedavisi şarttır. 
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Bu derlemede sağlık okuryazarlığının evde bakım hastalarının tedavi ve bakım süreci üzerindeki 

etkileri ve yapılabilecek girişimlerden bahsedilmektedir. 

 

Kanser, diyabet, astım, kalp hastalıkları gibi birçok kronik hastalık ile ilişkisi araştırılan sağlık 

okuryazarlığı evde bakım hizmetlerinden yararlanan hasta ve bakımverenlerini de yakından 

ilgilendirmektedir. Sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetlerine ulaşım, öz-bakım ve sağlık hizmeti sunan 

ekip ile birey arasındaki etkileşim olmak üzere üç temel noktada sağlık sonuçlarını etkilemektedir. 

Okuma-yazma becerilerinin ötesinde bir kavram olan sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetlerinden nasıl 

yararlanacağını bilmek, aydınlatılmış onam formlarını anlamak ve imzalamak, özbakım ve hastalık 

yönetimi hakkında kararlar verebilmek, evdeki tıbbi cihazları doğru kullanabilmek, ilaçları doğru 

kullanmak gibi sağlık bilgilerini kavrama ve değerlendirme yetisini kapsamaktadır Tanı ve tedavi 

sürecinin karmaşık olması, sürekli gelişen ve değişen teknoloji, kronik hastalıklara bağlı gelişebilen 

fiziksel ve bilişsel değişiklikler gibi etkenler bireylerin öz bakımlarını, öz-etkiliklerini, kronik hastalık 

yönetimini, sunulan hizmetlerin kullanımını ve sağlık ekibi ile iletişimi olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Sağlık okuryazarlığı, evde bakım hizmetlerinden yararlanan hasta ve 

bakımverenler açısından pozitif sağlık çıktıları için birincil göstergedir. Bu nedenle hasta ve bakım 

verenlerin evde bakım hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanabilmesi, kendileriyle ilgili bakım 

planlarını anlayabilmeleri, ekip ile etkili iletişim kurabilmeleri, uzun vadeli bakım planlarına karar 

verebilmeleri, sağlık eğitim materyallerini anlayabilmeleri, evde bakımda kullanılan teknolojik 

ekipmanlardan doğru yararlanabilmeleri için sağlık okuryazarlığı yönünden değerlendirilmeleri 

önemlidir.  
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Evde sağlık bakımı, bireylerin ve ailelerin sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve 

bağımsızlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla kapsamlı bir sağlık hizmetinin bireylerin 

evlerinde verilmesidir (1). Evde bakım hizmetleri denildiğinde sağlık ve sosyal hizmetler ön planda 

yer almaktadır (2). Evde bakım hizmetleri; kişisel bakım, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyonu 

içermektedir. Evde bakım farklı sağlık profesyonelleri ve bakıcılar tarafından sunulmakla birlikte, 

evde bakım hizmetlerinin çoğunluğu hemşirelik hizmetlerinden oluşmaktadır (3,4). 

 

Evde bakım hizmetleri genel tıp etiği ilkelerini (zarar vermeme, yarar sağlama, gizlilik, mahremiyet, 

özerkliğe saygı, adalet, gerçeğin söylenmesi, dürüstlük, hastaya sadakat) kabul etmekle birlikte, 

hastane ortamlarından farklılıklar göstermektedir (5). Evde bakım hizmetleri sırasında bakımda rol 

alan sağlık personeli ile hasta arasındaki ilişki kilit rol oynamaktadır (4). Evde bakımda aile 

bireylerinin, hasta veya kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerin bakımında önemli rolleri vardır 

(5,6,7,8). Bu durum etik açıdan bakarsak, beraberinde evde bakıma özgü bazı etik sorunları gündeme 

getirir (5,7). 

 

Birey ve aileye ait olan ev ortamı; onların rahatlığını kontrollerini ve otoritelerini arttırırken, evde 

bakım personeli açısından ise farklı dinamiklere uyum yeteneği, hızlı problem çözme ve etkili iletişim 

yeteneği gibi becerileri gerektirir (4). Ancak burada hasta-sağlık personeli arasındaki ilişkinin 

sınırlarının belirlenmesi önemlidir. Sağlık personeli uzun süreli bakımlarda; profesyonellikten 

uzaklaşarak hastanın hastalığından etkilenme riski taşır (5,7,9). Farklı açıdan bakılırsa, bakım 

hastaneden farklı olarak belirli aralıklarla verildiğinden hemşire ve hasta/hasta yakını arasında iletişim 

yetersizlikleri yaşanabilir (10). Bir diğer etik sorunsa hastanın özerkliği göz ardı edilerek, hasta yakını 

ile karar alınarak hastanın hastalığı ve tedavisi hakkında bilgilendirilmemesi ve onayının 

alınmamasıdır (11). Evde verilen bakım veya tedavi sırasında açığa çıkan tıbbi atıkların toplanmaması 

ve imha edilmeyip şehir çöplerine karışması da diğer insanların sağlığını tehdit ettiğinden etik açıdan 

uygun olmayan bir durumdur (10). 

  

Evde bakımlarda çalışan hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin yasal ve etik kurallarda 

farkındalıkları arttırmak amacıyla eğitimlerine önem verilmesinin, etik sorunların önlenmesinde etkili 

olacağı düşünülmektedir.  
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Bu derlemenin amacı, evde bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak için multidisipliner bir yaklaşım 

çerçevesinde beslenme dahilinde diyetisyenin rolüne değinmek ve mevcut duruma yönelik öneriler 

geliştirmektir. 

 

Evde bakım; yaşlı, özürlü, kronik hastalığı bulunan veya iyileşme dönemindeki bireyleri bulundukları 

sosyal ortamlarda destekleyerek topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak, bakım alan bireyin aile 

fertleri üzerindeki yükünü hafifletmek için hasta ve ailesine sunulan tıbbi ve psikososyal hizmetlerdir. 

Evde bakım hizmetleri maliyet açısından sağladığı birçok avantajın yanında hastaya bağımsızlık 

kazandırmasıyla da öne çıkmaktadır. Bu modelde beslenme çok önemlidir. Evde bakımda 

diyetisyenlik hizmetlerinin yaygınlığı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılıdır. ABD’de evde 

bakım hizmetleri dâhilinde verilecek beslenme hizmetleri ‘hayati’ niteliktedir. Özellikle evde bakım 

hastalarında sıklıkla rastlanan diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, karaciğer hastalıkları, 

basınç ülserleri ve aşırı ağırlık kaybı veya artışı gibi durumların izlenmesi evde bakım diyetisyenleri 

için elzemdir. Hollanda’da 2009’da yapılan ‘Ulusal Bakım Problemleri Araştırması’nda evde bakım 

hizmeti alan her beş hastadan birinin yetersiz beslendiği ve hastaların yaklaşık beşte ikisinin ise 

malnütrisyon riski altında olduğu belirlenmiştir. Hollanda’da malnütrisyon üzerine yapılan LESA 

anlaşmasıyla; hekimler, hemşireler ve diyetisyenlerin yakın işbirliği ile malnütrisyonlu bireylere daha 

kaliteli bakım sunulması, evde bakım hastalarında malnütrisyonlu hastaların tamamının hekimler 

tarafından diyetisyenlere sevk edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Evde nütrisyonel destek Avrupa’da 

yıllardır yapılan bir uygulama olup, çoğu Avrupa ülkesinde evde nütrisyonel destek alan hastaları 

takip etmek üzere oluşturulmuş, diyetisyenlerin de görev aldığı nütrisyonel destek ekipleri mevcuttur. 

Türkiye’de evde bakım mevzuatında diyetisyenin görev ve sorumluluklarına kapsamlı bir şekilde 

değinilmemiştir, ihtiyaç hâlinde diyetisyenlerin evde bakım hizmetleri sunumunda görev alabileceği 

belirtilmiştir. Evde bakım hizmetlerinde hastalıkların önlenmesi, sağlığın geliştirilmesi için beslenme 

çok önemlidir. ABD ve birçok Avrupa ülkesindeki uygulamalar bu durumun farkına varıldığını ve 

önlem alındığını göstermiştir. 

  

 

 

Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için, bu işlem multidisipliner bir yaklaşım ile ele 

alınmalıdır. Bu yaklaşımda beslenme dahilinde diyetisyenin rolü çok önemlidir. Bu bağlamda evde 

bakım hizmetlerinde diyetisyenin görev ve sorumlulukları kapsamlı biçimde düzenlenmelidir. 
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Bebek ve anne ölümlerinin azaltılmasında geleneksel sağlık uygulamalarını şekillendiren kültürel 

faktörlerin anlaşılmasına gereksinim duyulmaktadır. Sağlık çalışanlarının kültürel faktörlerin 

anlaşılmasında sorumluluk almaları beklenmektedir. Kültürel özellikleri dışlayan bir sağlık hizmeti 

toplum tarafından etkin kullanılması beklenemez. Böylece diğer tüm sağlık çalışanları gibi 

hemşirelerin de kültürel uygulamaları göz ardı etmeyen bir yaklaşım içinde olmaları beklenmektedir. 

Konuyla ilgili yapılan tüm araştırmalarda hemşirelere öncelikle kültürel uygulamaları tanımlamaya ve 

sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bilmeye, engellemeye ve değiştirmeye yönelik çalışmalar 

yapmaları önerilmiştir. Türkiye’de hemşirelikte yaklaşık 35 yıldır bebeklere yönelik kültürel 

uygulamalara yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar günümüze kadar devam etmiştir. 

Ancak bebeklere yapılan bu kültürel uygulamaları tanımlayan herhangi bir rehbere ulaşılamamıştır. Bu 

bağlamda hem evde hem de sağlık kurumlarında bebeklere yönelik kültürel uygulamalara yönelik 

duyarlılık ve farkındalık geliştirmek ve bu bağlamda olası zararlı uygulamaların sonuçlarına engel 

olmak için yararlanılacak bir rehbere ihtiyaç olması düşüncesinden hareketle bu rehber 

oluşturulmuştur.  

 

Bu rehber, bebeklerin kültürel özelliklerinin tanımlanmasında hemşire, hemşirelik öğrencileri ve diğer 

sağlık çalışanlarına rehber olacağı düşünülmektedir. Rehber on üç ana başlık ve bunların alt 

başlıklarından oluşturulmuştur. 

  

Rehberde ele alınan ana başlıklar: 1. Beslenmeye yönelik kültürel uygulamalar 2. Kundaklamaya 

yönelik kültürel uygulamalar 3. Höllük kullanmaya yönelik kültürel uygulamalar 4. Banyo yaptırma 

zamanına yönelik kültürel uygulamalar 5. Bebeğin güzel olmasına yönelik kültürel uygulamalar 6. 

Bebeği uyutmaya yönelik kültürel uygulamalar 7. Göbek bakımına yönelik kültürel uygulamalar 8. 

Göbeğin erken düşmesine yönelik kültürel uygulamalar 9. Göbeğin saklanmasına yönelik kültürel 

uygulamalar 10. Konak bakımına yönelik kültürel uygulamalar 11. Nazardan korunmaya yönelik 

kültürel uygulamalar 12. Kırk çıkarmaya yönelik kültürel uygulamalar 13. Bebeği sakinleştirmeye 

yönelik kültürel uygulamalar 14.Tırnak kesimine yönelik kültürel uygulamalar 15. Albasmasından 

korunmaya yönelik kültürel uygulamalar 16.Bebeğin tuzlanmasına yönelik kültürel uygulamalar.  

 

Sonuç ve Öneriler: Rehber bebeklerde kültürel özellikleri ev ortamında ve kurumlarda tanımlamada 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan sonraki araştırmalarda oluşturulan rehberin bebek 

bakımında, veri toplama sürecinde ve farklı kültürleri karşılaştırmada kullanılması önerilmektedir.  
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Bu çalışma evde bebek bakımına yönelik uygulanan geleneksel yöntemlerin belirlenmesi amacıyla 

yapıldı.  

 

Kesitsel nitelikte tasarlanan bu araştırmanın evrenini, Malatya ilindeki bir Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinin lohusa servisinde Şubat-Ağustos 2017 tarihleri arasında doğum yapan lohusalar 

oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü OpenEpi, versiyon 3 programı ile en az 426 lohusa olarak 

belirlen çalışmada kadınlar olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veriler yüz yüze 

görüşme yöntemi kullanılarak anket formu ile elde edilmiştir. Anket formu tanıtıcı özellikler ve 

geleneksel uygulamalar bilgi formundan oluşmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 

programında tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Araştırmaya başlamadan önce, araştırmanın 

yürütüldüğü kurumdan yazılı izin ve Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay (Karar No:08/06.01.2017) ve katılımcılardan sözel onam 

alınmıştır.  

 

Kadınların yaş ortalaması 27.08±5.66, %44.1’inin lise mezunu olduğu, %39.9’unun herhangi bir işte 

çalıştığı ve %72.8’inin çekirdek aile yapısında, %66.92’unun il merkezinde yaşadığı, %88.5’inin 

sosyal güvencesinin olduğu, %63.6’sının gelirinin giderine eşit olduğu bulundu. Bebek bakımında 

%47.6'sının sarılık oluşmaması için sarı bez/tülbent/battaniye örttüğü, pişik için; "pudra kullanmak 

(%14.6)" ve sürekli ağlayan, huzursuzlaşan bebek için; "dua okumak (%15.0), "gezdirmek/kucağa 

almak (%12.7)" şeklinde geleneksel uygulamalar belirlenmiştir. Bebeğin manevi bakımına yönelik, 

%37.1’i nazardan korumak için nazar boncuğu taktığı, %30.8'inin güzel olması için anne sütünü 

bebeğin yüzüne sürdüğü, %27'sinin bebeğin kokmaması için banyo suyuna tuz kattığı, %33.6'sının 

bebeğe kırk basmaması için beşiğine kuran taktığı ve %31.9'u ise bebeğin konuşkan olması için 

bebekle konuşulduğu saptanmıştır. Bu tür geleneksel uygulamaların dışında uygulanma oranının 

düşük olduğu göbek bakımı, pamukçuk, pişik, isilik, öksürük, ishal, kabızlık, gaz, ateşe yönelik de 

çeşitli yöntemler uygulandığı bulundu. Bebek rahatsızlandığında ilk başvurulan yerin %73.7 oranı ile 

sağlık kuruluşları olduğu belirlenmiştir. 

  

Araştırmada annelerin bebek bakımına yönelik bazı geleneksel yöntemleri uyguladığı belirlenmiştir. 

En çok uygulanan yöntemler arasında sarılık, nazar, kırk basmaması, konuşkan ve güzel olmasına 

yönelik uygulamalar bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda annelerin bebek bakımına yönelik 

sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek geleneksel yöntemler hakkında farkındalıkların artırılması 

önerilebilir.  
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Omurilik hasarlı (OH) bireylerin yaşadığı tıbbi komplikasyonların en önemlilerinden biri nörojenik 

mesanedir.Nörojenik mesane yönetiminde kullanılan metotları ve etkilerini incelemektir. 

 

Çalışma Ocak 2005- Temmuz 2017 yılları arasında CINAHL, EBSCOhost, MEDLINE, 

ScienceDirect, Ovid, ProQuest, Web of Sciene ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları taranarak 

yürütülmüştür. Çalışmalara ulaşmak için “spinal kord yaralanması”, “mesane yönetimi”, “hemşirelik 

bakımı”, “kateterizasyon”, “aralıklı üriner kateter” gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır. İncelemeye 

607 araştırma makalesi alınmış olup araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun 25 araştırma makalesi 

çalışma kapsamına alınmıştır. 

  

Çalışma kapsamında yer alan makalelerin örneklemleri yetişkin yaştaki bireylerden oluşmakta, en 

düşük yaş ortalaması 29±12 ve en yüksek yaş ortalaması ise 59.5±13.6’dır. İncelenen makalelerde en 

sık tercih edilen mesane yönetim metodu Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK)’dur. Bu çalışmalarda 

TAK’a uyum ile spastisite, maksimum sistometrik kapasite, kateterizasyonu uygulayan kişi arasında 

anlamlı korelasyon belirlenmiştir. Mesane yönetim metodu değiştirme nedenlerinin başında İdrar Yolu 

Enfeksiyonları (İYE) gelmektedir. İncelen çalışmaların sonuçları, TAK uygulamasını kendi yapan ve 

spontan işeyen bireylerde yaşam kalitesi daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışmaların 

sonuçları, hastaların yaşı, çalışma durumu ve TAK uygulamasını kendisinin yapıp yapmaması ile 

depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

  

Mesane yönetiminde en fazla tercih edilen TAK’ın güvenilir ve etkili bir metot olduğu ve İYE gelişme 

riskini azalttığı belirtilmektedir. Nörojenik mesaneye sahip bireylerde depresyon belirtileri normal 

popülasyona göre daha yüksektir.  
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UYUMSUZLUK ORANLARININ PREMENOPOZAL DÖNEMDEKİLER 

İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Sözel Bildiri / Oral Abstract 
 

Sevin COŞAR AYAZ1, 
 

1TOROS ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU, TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 

BÖLÜMÜ/S.B. MERSİN ŞEHİR HASTANESİ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜ, 

 
Dual enerji X-ışını absorpsiyometri (DXA) ile yapılan lomber ve femoral kemik mineral yoğunluğu 

(KMY) ölçümleri (T-skorları) arasında uyumsuzluk olması, erken (geriatrik olmayan) postmenopozal 

(menopoz sonrası) dönemde osteopeni-osteoporoz tanısında güçlüklere yol açmaktadır. Bu çalışmada, 

erken postmenopozal kadınlardaki KMY (T-skoru) uyumsuzluk oranlarını saptamayı ve bunları 

premenopozal (menopoz öncesi) dönemdeki uyumsuzluk oranları ile karşılaştırmayı amaçladık. 

 

Postmenopozal (n=708/944) ve premenopozal (n=236/944) kadınlarda lomber vertebra (L1-4) ve 

femur boynu KMY ölçümleri, DXA yöntemi ile gerçekleştirildi. Her iki grup için ortalama yaş, KMY, 

vücut-kitle indeksi, T-skorları, osteopeni-osteoporoz oranları, uyum-uyumsuzluk oranları ve daha 

düşük T-skoruna sahip bölgelerin oranları elde edildi ve karşılaştırıldı. 

 

Osteopeni ve osteoporozun, erken postmenopozal kadınlarda premenopozal kadınlara göre daha sık 

olduğu saptandı (P < 0.05). Premenopozal kadınlarda minör uyumsuzluk oranı %26.3 (n=62/236) iken 

bu oran erken postmenopozal kadınlarda %42.4 (n=300/708) olarak bulundu (P < 0.05). Majör 

uyumsuzluk oranı premenopozal kadınlarda %0 (n=0/236) iken, erken postmenopozal kadınlarda %2.5 

(n=18/708) olarak saptandı (P < 0.05). Postmenopozal gruptaki uyumsuzluk gösteren olgularda, daha 

düşük T-skoruna sahip lomber bölge yüzdesi premenopozal gruptakilere oranla daha yüksek bulundu 

(P < 0.05). KMY (T-skoru) uyumsuzluğu gösteren erken postmenopozal olguların çoğunluğu (%63.5, 

n=202/318) daha düşük lomber T-skoruna sahipti. 

 

Erken postmenopozal kadınlarda KMY (T-skoru) uyumsuzluğu prevalansı daha yüksek olduğu için, 

bu bireylerde eş zamanlı olarak hem lomber hem de femoral KMY ölçümü yapılması, osteopeni ve 

osteoporoz tanısının en doğru şekilde konması için gereklidir. Menopozdan hemen sonra osteopeni ve 

osteoporoz, lomber bölgede femur boynuna göre daha sık görülmektedir.  
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The objective of this review is to identify models of transition from hospital to home in home health 

services. 

 

The period after discharging from the hospital is a stressful process for patients and their families. 

Most of patients are discharged with the care need before completely regaining their health. Patients 

and families need support in this process. Following discharge, families meet the care need of patients 

by trial and error learning. Additionally, discharge plans in the hospital differ for every patient. 

Transition models regarding discharge should be used in order to minimize problems about transition 

from hospital to home. The objective of this review is to identify models of transition from hospital to 

home in home health services. There are differences between the application, number of personnel, 

coordinator, intervention types and care periods of discharge models. Common point of all models is 

to enhance care, prevent rehospitalization and disease complications of patients, sustain and develop 

their well-being. Transition models are mostly preferred by individuals with chronic diseases and their 

families. Transition models have emergedin the form of model, intervention and project in the United 

States of America. The most frequently used transition models involve Care Transitions Intervention-

CTI,Better Outcomes by Optimizing Safe Transitions-BOOST,Re engineered discharge RED, 

Interventions to Reduce Acute Care Transfers-INTERACT, The Guided Care, Next Step in 

Care,Transitional Care Model -TCM. As a consequence,transition models used for discharge could 

decrease complications that develop after discharge, prevent rehospitalizations of patients, and bring 

necessary skills to caregivers. They could also decrease the work load of the personnel working in the 

hospital and minimize the cost caused by hospitalization. Transition models for discharge should be 

decided according to the needs of patients. 
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Bu çalışmanın amacı, yaşlı bakımında bakıcı işgücüne alternatif olarak robotların kullanımının 

yaygınlığı, işlevlerinin genişliği ve ülkelerin bu yöndeki çözümleri güncel veriler çerçevesinden ele 

alarak değerlendirilecektir. 

 

Dünya nüfusu küresel yaşlanma gerçeği ile karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler, 2050 yılında tüm 

dünyada 65 yaş üstü nüfusun %181 artacağını ifade etmiştir. bunun yanında, bakım işgücü 

kapsamında yer alacak 15-64 yaş arasındaki nüfus artışının yalnızca %33 düzeyinde olacağı tahmin 

edilmektedir. Yaşlı nüfus günümüzde gelişmiş ülkelerin öncelikli sosyal politika gündemi olmakla 

birlikte, 2050 yıllarında gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin de çok ciddi anlamda yüzyüze 

kalacakları önemli konuları arasında yer alacaktır. 

  

Geliştirilen robotlar, yaşlıların rahatlıkla konuşabilecekleri, sorunlarını anlatabilecekleri şekilde dizayn 

edilmekte (yaşlıların yalnızlığının giderilmesi), bunun yanında oyun, dans ve sohbet 

edebilmektedirler. Her ne kadar insani dokunuştan uzak, soğuk ve yapay olmalarına karşın, gelecekte 

robot kullanımının; en iyi çözüm olması yanında zorunlu olarak kullanımının artacağı öne 

sürülmektedir. 

 

Bakım işgücünün, artan yaşlı nüfusun gerisinde kalması ile birlikte, yaşlı bakımında robot kullanımı, 

gerek sağlık harcamaları gerekse insan kaynaklarının yetersizliğine bir çözüm olması yanında yaşlının 

taşınması, kaldırılması gibi ağır işlerin yapılması, bakıcıların kaza ve yaralanma risklerinin 

azaltılmasında da önemli bir destek olarak görülmektedir. Son yıllarda yaşlılara yönelik robot 

araştırmaları önemli ivme kazanmış olup daha ucuz, fonksiyonel ve tüketicinin kolaylıkla 

benimseyebileceği düzeylere gelmiştir. Günümüzde Japonya, İtalya, Hollanda ve Almanya başta 

olmak üzere yaşlı bakımında işgücü sorunlarına çözüm olarak robot kullanımını daha fazla 

kullanılmaya başladığı ancak gelecek 10 yılda bakım işgücünün önemli bir oranının robot bakıcılar 

olacağı öngörülmektedir.  
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Yatağa bağımlı hastaların bakım vericilerinin bakım yükünü ve bakım yükünü etkileyen faktörleri 

belirlemektir. 

 

Bu kesitsel araştırma İstanbul’da bir devlet hastanesinin Evde Sağlık Birimine kayıtlı yatağa bağımlı 

hastalar ve bakım vericileri ile gerçekleştirildi. Araştırma, 312 hasta ve bakım verici ile evde sağlık 

hizmeti alan hastaların evlerine ziyarete gidildiğinde gerçekleştirildi. Araştırmaya başlamadan önce 

kurum izni ve Üniversitenin Etik Kurulundan etik kurul onayı alındı. Verilerin toplanmasında; tanıtıcı 

bilgi formu, Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği (BVYÖ) ve Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği 

(GYAÖ) kullanıldı. Veriler tanımlayıcı istatistikler, independent sample t test, One way Anova, 

stepwise çoklu regresyon analizi kullanılarak değerlendirildi. 

 

Bakım vericilerin %65,1’i kadın, %57.4’ü 36-55 yaş grubunda ve %60.6’sı 8 yıl üstünde eğitim 

almıştır. Bakım vericilerin %72.8’inin evli olduğu, %30.4'ünün çalıştığı, %64.1’inin gelirinin giderine 

eşit olduğu, %80.1 ile büyük çoğunluğunun apartman dairesinde yaşadığı belirlendi. Bakım vericilerin 

%42.6’sının bir sağlık problemi olduğu, %57.1'inin kendi sağlığı ile ilgilenemediği belirlendi. 

%71.8’inin anne/babasına ve kardeşine baktığı, %56.7'inin 2 yıl ve daha uzun süredir bakım verdiği, 

%85.9'unun hastanın bütün ihtiyaçlarını karşıladığı belirlendi. Bakım verilen hastaların %56.7’si 

kadın, %82.4 ile büyük çoğunluğu 65 yaş üzeri,%80.5’i 8 yıl ve altı eğitim almıştır. Bakım alan 

hastaların GYAÖ madde puan ortalamaları 1.16±0.47 ile 1.52±0.70 arasındaki değişmekte olup, 

GYAÖ toplam puan ortalaması 7.64±2.94’ tür. BVYÖ puan ortalaması 43.56±15.05 bulundu. Bakım 

vericilerin orta düzeyde bakım yükü deneyimledikleri saptandı.Bakım vericilerin sağlık problemi olma 

durumunun, çalışma durumunun, kendi sağlığı ile ilgilenebilme durumunun, konut tipinin ve hastanın 

günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumunun bakım yükünün anlamlı belirleyicileri olduğu 

belirlendi.Bu değişkenler toplam varyansın %25’iniaçıklamaktadır. 

 

Bakım verilen hastaların bağımlılık durumları azaldıkça, bakım vericilerin bakım yükünün arttığı, 

çalışmayan, sağlık problemi olan, kendi sağlığı ile ilgilenemeyen, gece kondu ve apartman dairesinde 

yaşayan bakım vericilerin bakım yükünün yüksek olduğu bulundu.  
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The purpose of this research is; And the level of social support provided by the quality of life of 

elderly patient sreceiving home care services. 

  

This study, which has the feature of looking for a constructor-relationship, was carried out between 

April-May 2016. The universe of your research; It constitutes 750 elderly patients who receive home 

care services from the Samsun Elderly Care Services Directorate. The sample of the research; When it 

is assumed that it can contain 95% confidence interval and 5% sample error, the sample size of the 

analyzed event is calculated as 254. Data were collected using the Introductory Information Form, The 

SF-36 Quality of Life Scale, and the Multidimensional Perceived Social Support Scale. It was 

analyzed in the SPSS program. 

  

Gender, the presence of children, age, educational status, income source, place of residence, reasons 

for receiving home care services, duration of home care services, decision makers to take care at 

home, who lives with them at home, multidimensional perceived social support scale sub-group mean 

scores were significantly higher. The scores of multidimensional social support subgroups were found 

to be significantly higher when participating in social activities. There was a significant positive 

correlation between the multidimensional perceived social support scale and the quality of life scale of 

elderly patients receiving home care services. There has been an increase in the quality of life of the 

individual receiving support. 

 

There was a significant positive correlation between the quality of life scale and the multidimensional 

perceived social support scale. 
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Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunucularından evde sağlık hizmeti alan hastaların yetiyitimlerinin 

belirlenmesi; sorunlarının, bakım gereksinimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu çalışma 1 Ocak-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul'un bir ilçesinde Birinci Basamak Evde 

Sağlık Birimine kayıtlı olan 172 hastadan katılmaya gönüllü olan 139’u ile yürütülmüştür. Araştırma 

grubundaki hastalara sağlık ekipleri ile evlerine giderek ulaşılmıştır. Gerekli etik izinler alınmıştır. 

Veriler yüz yüze, anketler aracılığı ile toplanmıştır. Çalışmada DSÖ Yetiyitimi Ölçeği2 (WHODAS-2) 

ve Barthel Yaşam Kalitesi İndeksi kullanılmıştır. Hazırlanan anket ile hastaların demografik 

özellikleri, kronik hastalıklar, evde bakım hizmetine ilişkin özellikler sorgulanmıştır. İstatistiksel 

analizde SPSS21.0 programı kullanılmış, tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma, yüzde 

oranlarla birlikte sunulmuştur. İstatistiksel karşılaştırmalarda Ki-Kare ve Lojistik Regresyon Analizi 

kullanılmış ve 0,05’in altındaki p değeri anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Hastaların yaş ortalaması 77,5±14,7 %61,2’si kadın %43,3 okuryazar değil %61,9’u bekar/duldur. 

Ayrıca %86,6’sına aile yakınları bakım vermekte, %9,7’si 6 ve daha fazla kişiyle yaşamaktadır. En 

çok bulunan hastalıklar %59,0 hipertansiyon, %26,1 diyabetes mellitustur. Evde sağlık hizmetine 

başvuru %56,0 nörolojik hastalıklar, %29,8 yaşlılık nedeniyledir. En çok yararlanılan hizmetler genel 

fizik muayene, laboratuvar tetkiki, pansuman yaptırmak olup; hizmetten beklentilerinin başında 

ilaçlarının reçete edilmesi ve yeni gelişen sağlık sorunlarının çözülmesi gelmektedir. Hastaların 

%97,0’si yıkanmak konusunda, %77,6’sı merdiven inip çıkmakta, %66,4’ü kişisel bakımını yapmakta 

tam bağımlı olarak tespit edilmiştir. Barthel Yaşam Kalitesi İndeksine göre %80,6’sı tam bağımlı veya 

ileri derecede bağımlı grubundadır. Alzheimer hastalarında ileri derecede veya tam bağımlı olma 

olasılığı 9,9 kat (%95 GA 1,155-85,469 p=0,036) daha fazladır. WHODAS-2 puan ortalamaları 

71,7±18,6 olup alt gruplarda; en fazla yetiyitimi ‘yaşam faaliyetleri’ ve ‘hareket etme bir yerden bir 

yere gitme’ alanlarında, en düşük yetiyitimi ‘anlama ve iletişim kurma’ ile ‘toplumsal yaşama katılım’ 

alanlarında saptanmıştır. 

 

Evde sağlık hizmeti alan bireylerde yetiyitimi ve bağımlılık düzeyi toplum içi çalışma gruplarına göre 

yüksek olarak saptanmıştır. Ülkemizde bu hizmete ihtiyacı olan nüfus giderek artmaktadır ve geniş 

kapsamlı, çok disiplinli ekip anlayışı içeren hizmet sunumu gerekmektedir. 
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The purpose of this study is to examine the effect of home-based nursing interventions based on the 

Health Belief Model on patient care out comes for the intended individual swith stoma. 

 

This is a quasi-experimental design with pre-test post-test control group was used. 30 were completed 

in the experimental group and 31 in the control group. Sociodemographic data form, Stoma Quality of 

Life Scale, Ostomy Adjustment Inventory and Pittman Complication Severity Index were used as data 

collection form. In the analysis of the data, the Friedman test, independent t test, chi square and 

regressionan alysis wereused. 

 

After home nursing interventions, there was a significant difference between the ostomy compliance 

rates of the individuals in the experimental group and the complication rates and cost averages (p< 

.05); no significant difference was found between the quality of life scores and the control group (p 

>.05). However, there was no difference between the experimental group and the control group in 

terms of the number of individuals performing stoma self-care and quality of life. 

 

In order to support the home care of individuals with stoma in the direction of the results of this study, 

it is suggested that the initiatives on which the Health Belief Model components are based and the 

individuals should be followed up after discharge. Considering the impact of complication 

management on the quality of life and stoma compliance, it may be advisable to establish hospital-

based home care teams in particular, and to monitor patients from discharge (at least 6 months) from 

discharge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 - THE EFFECTS OF PATIENT CARE RESULTS OF APPLIED 

NURSING INTERVENTION TO THE PATIENTS WITH DIABETES 

ACCORDING TO THE HEALTH BELIEF MODEL 
 

Sözel Bildiri / Oral Abstract 
 

Dilay AÇIL1, Zuhal BAHAR2, Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ 
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 
The aim of the study was to determine the effect of home-based nursing interventions based on the 

Health Belief Model on patien tcare out comes for diabetes patients. 

 

A randomized controlled trial was carried out with 42 patients with diabetes in experimental group and 

39 in control group. The data were collected using by data form with diabetes patients, metabolic 

control data form, Health Belief Model Scale for Diabetes Patients and Self-Efficacy Scale of Diabetes 

Management for people with type 2 Diabetes Mellitus. In the analysis of the data, chi square, the Fried 

mantest, variance and regressionanalysis were used. 

 

After home nursing interventions, there was a significant difference between health beliefs and self 

efficacy (p<.05). Post prandial glucose levels were decreased in experimental group (p<.05); there was 

no difference with HbA1c, fasting blood glucose, body mass index, blood pressure (p>.05). There was 

a significant difference appliying hospital for a complication and cost averages between groups 

(p<.05). 

 

For development of diabetes self-management skills, the perceptions of the disease are determined, 

and nursing interventions are presented to the diabetics according to their individual needs and 

periodic control is recommended. 
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The study was conducted to examine effects of health beliefs model based nursing interventions at 

home on lymphedema development. 

 

The study had experimental designs. The data were collected from 72 women on radiotherapy after 

breast surgery, of whom 37 were in the intervention group and 35 were in the control group. Data 

collection was performed at three home visits at three-months intervals by using Personal 

Characteristics Form, Quick- Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Scale, European 

Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-BR23, Strategies 

Used by Patients to Promote Health Scale and Arm Circumference Measurement Form.  

 

In the study, upper extremity functions improved, side-effects and arm and breast symptoms decreased 

and the quality of life was enhanced, self-efficacy levels increased, frequency of lymphedema 

development and the cost averages was lower in the women offered nursing interventions at home 

compared to the control group. 

  

In light of the results of the study, nursing interventions based on Health Beliefs Model and offered at 

home care visits performed at regular intervals have positive effects on behavior of lymphedema 

prevention and prevent lymphedema in women receiving radiotherapy after breast surgery. It can be 

recommended that these nursing interventions should spread nationwide and that nurses encountering 

women having breast surgery in the short and long terms after surgery should be given education 

about lymphedema management based on Health Beliefs Model so that the women can acquire 

behavior of lymphedema prevention. 
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Yapılan bu araştırmada, evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerde aileden aldıkları destek ile öz bakım 

güçleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

İlişki arayan tanımlatıcı tipte olan bu araştırma; Nisan-Haziran 2016 tarihleri arasında Samsun 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesine bağlı Yaşlı Bakım 

Merkezi’ne kayıtlı olan 65 yaş ve üzeri, çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 266 yaşlı bireyle 

tamamlandı.Veri toplama aracı olarak anket formu, Aileden Algılanan Destek Ölçeği ve ÖzBakım 

Gücü Ölçeği kullanılmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 20 programı kullanılarak tanımlayıcı 

istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis Varyans Analizi ve Spearman Korelasyon analizi 

ile incelenmiştir. 

 

Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin (%36,8)80 ve üzeri yaş grubunda,%74,1 ‘i kadın;%25,9’ u erkek 

olduğu,%40,2’si eşiyle beraber yaşadığı,%50,0’sinin 2 yıl ve üzeri evde bakım hizmeti aldığı,%87,6’sı 

günlük işlerini yapamadığı,%65,4’ü diğer kişilerden(belediyenin yaşlıya evde bakım hizmetinden ve 

komşu vb.)yardım aldığı saptanmıştır.Yaşlı bireylerin %49,6’sı yaşlılığı muhtaçlık ve hastalık olarak 

tanımlamıştır.Yaşlı bireylerin öz bakım gücü ortalama toplam puanı 88,045±21,66(37-127); aileden 

aldıkları destek puan ortalaması ise 29,20±9,69(0-40) olarak bulunmuştur.Kadınların aileden aldıkları 

destek puan ortalaması erkeklere göre daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır(U=6701,500,p=0,862 p>0,05).Erkeklerin öz-bakım gücü puan ortalamaları kadınlara 

göre daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır(U=5564,000,p=0,025,p<0,05).Şehir 

merkezinde yaşayan yaşlı bireylerde öz bakım gücü anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur(Kw=9,967,p=0,007,p<0,05).Günlük işlerini yapanların aileden algılanan destek ve öz-

bakım gücü ölçeği puan ortalamaları günlük işlerini yapamayanlara göre anlamlı şekilde yüksek olup, 

aileden algılanan destek(U=2503,500,p<0,01) ve öz-bakım gücü ölçek ortalamalarının istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur(U=2165,500,p<0,01).Evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin 

ailelerinden aldıkları destek ile öz bakım güçleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir korelasyon 

saptanmıştır.(r=0,490), p değerleride 0,001 den küçük ve anlamlı bulunmuştur. 

  

Evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin aileden algıladıkları destek puanı ve öz-bakım gücü puanı 

orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.Yaşlıların aileden aldıkları destek arttıkça 

özbakım güçlerinin de arttığı görülmüştür.Aile bağlarının güçlendirilmesi yaşlı bireylerin öz-

bakımlarını gerçekleştirme güçlerini olumlu yönde arttırmaktadır.  
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Gelecekte evde bakım verecek olan grupta bulunan öğrencilerin evde bakım hizmetlerine ilişkin 

tutumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Araştırmamızın Van YYÜ Tıp Fakültesi 6 ve Hemşirelik Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi olan 280 

kişide yapılması planlanmış, okula devam etmeyen 53 öğrenci çalışmanın dışında bırakılmıştır. 

Çalışmaya seçilen 227 öğrenciden 18'ine ulaşılamamış, 15'i çalışmaya katılmayı reddetmiştir. 194 

öğrenciye Duru ve ark.larının geliştirdiği "Evde Bakım Hizmetleri Tutum Ölçeği" (EBHTÖ) ve 

tarafımızdan hazırlanan 23 soruluk anket formu uygulanmıştır. 

  

Öğrencilerin yaş ortalaması 23,02±2,03'tür. %29,9'u tıp fakültesi, %70,1'i hemşirelik yüksekokulunda 

okumaktadır. %61,3'ü kız, %38,7'si erkektir. %60,6'sı çekirdek aile tipinde %71,1' temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilir gelir seviyesinde, %41,2'si devlet yurdunda kalmaktadır. %12,4'ünün evinde evde bakım 

gereksinimi olan biri bulunmaktadır. %7,3'ü bir sivil toplum kuruluşunda çalışmakta, %10,4'ü sosyal 

sorumluluk projesinde yer almaktadır. Arasıra veya sürekli madde kullanımı sırasıyla sigara %33,2, 

alkol 11,4, diğer %2'dir. EBHTÖ toplam puan ortalaması 118,45±15,33'tür. Evde bakım ekibi ile hasta 

arasındaki kişilerarası ilişkilere yönelik tutumlar(AÖ1) ortancası 43(min17-max50), evde bakımda 

yaşanan desteğe yönelik tutumlar(AÖ2) ort. 35,35±5,54, hastane ile evde bakımı kıyaslayan 

tutumlar(AÖ3) ortanca 42(min16-max50) bulunmuştur. Cinsiyet ile Toplam puan ve Alt ölçek 

puanları karşılaştırıldığında sadece AÖ3 kızlarda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (Z=-2.09 

p=0,03). bölümle karşılaştırıldığında hemşirelik yüksekokulu toplam puan ve AÖ1,AÖ2, AÖ3'den 

anlamlı olarak daha yüksek puan almıştır (sırasıyla p=0,001,p<0,001,p<0,001,p=0,02). Gelir durumu, 

yaşadığı yer, anne-baba eğitim durumu, aile tipi, evde bakım gerektiren kişi varlığı, sivil toplum 

kuruluşlarına üye olup olmaması, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp almaması, sigara, alkol ve 

diğer madde kullanımları gibi değişkenlerle ölçek puanları karşılaştırıldığında sadece anne eğitim 

düzeyi düşük grupta, alkol kullanımı yüksek olan grupta ölçek puanı anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. Ölçeğin güvenilirliği iç tutarlılık kat sayısı ile bakılmış cronbach-alfa değeri 0,91 olarak 

bulunmuştur. 

 

Çalışmamızda EBHTÖ puanları yüksektir. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde daha yüksek 

bulunması bu konu ile ilgili eğitim almalarından kaynaklanıyor olabilir. Evde bakım konusunda tıp 

fakültesi öğrencilerine eğitim verilmesi ve sağlık eğitimi almayan gruplarla karşılaştırma yapılması 

önerilebilir. 
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Evde sağlık hizmetlerinde ihtiyacı olan bireylere verilecek tıbbi hizmetlerin aile ortamında yapılması, 

bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte 

verilmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmada İstanbul’da verilen evde sağlık hizmetleri, sağlık insan 

gücü kapasitesi ve hastaların tıbbi özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada 2016 yılı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü verileri 

kullanılmıştır.Çalışma için İstanbul Sağlık Müdürlüğünden izin alınmıştır.Çalışmada SPSS 23.0 

programı kullanılmıştır. 

 

2016 yılında evde sağlık hizmetleri kapsamında 229.426 hasta ziyareti yapılmıştır. Yapılan 

ziyaretlerin %53,1’i birinci basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından yapılırken %46,9’u 

hastanelerin evde sağlık ekipleri tarafından yapılmıştır. Birinci basamakta sunulan evde sağlık 

hizmetlerinin %41,4’ü Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) tarafından %58,6’sı ise Aile Sağlığı 

Merkezleri(ASM) tarafından verilmiştir. TSM ve Hastanelerin evde sağlık ekip sayısı ise 105’tir. 

Ekiplerde toplam 404 personel çalışmaktadır. Her ekibin bir evde sağlık aracı bulunmaktadır. 

Ekiplerde çalışan personelin %9,9’unun uzman hekim,%32,4’ünün pratisyen hekim, %34,6’sının 

hemşire/sağlık memuru/acil tıp teknisyeni, %9,7’sinin tıbbi sekreter, %5,0’nın psikolog, %4,5’inin 

diyetisyen, %2,2’sinin sosyal çalışmacı ve %1,7’sinin fizyoterapist olduğu tespit edilmiştir. Hastalara 

en fazla sunulan beş hizmet arasında muayene (%52,4), eğitim uygulamaları (%16,1), kan alma 

(%11,8), pansuman (%6,3) ve rapor çıkartma (%5,7) işleminin yer aldığı bulunmuştur. Toplam verilen 

hizmet sayısı ise 337.558 dir. Evde sağlık hizmeti alan kişilerin % 39,1’inde nörolojik ve psikiyatrik 

hastalık, %27,0’ında kardiyovasküler hastalık, %12,8’inde kronik ve endokrin hastalık, %9,2’sinde 

ortopedik hastalık, %5,9’unda solunumsal hastalık,%4,9’unda hematolojik ve onkolojik 

hastalık,%1,1’inde ise kas hastalığı olduğu saptanmıştır. Bireylere verilen hizmetlerin vefat(%25,7), 

iyileşme(%22,7), ikamet değişikliği(%22,2), tedavinin sağlık personeli gerektirmeden uygulanacak 

hale gelmesi (%19,7) ve diğer (%9,7) nedenlerle sonlandırıldığı tespit edilmiştir. 

 

Yapılan çalışma ile İstanbul'da 2016 yılında sunulan hizmetlerin kapsamı, hizmet sunucularının 

mesleki dağılımı ve bireylerin hastalık özellikleri belirlenmiştir. Ülkemizde yaşlı nüfus ile birlikte 

kronik hastalık sıklığı da artmaktadır. Ayrıca bireylerin tıbbi hizmetlerin yanında psikososyal destek 

ihtiyacı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle evde sağlık hizmetlerinin önemi giderek 

artmakta, kapasite ve kapsam açısından geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Bu çalışmada Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nden hizmet 

alanların profili ve evde sağlık hizmetlerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlandı. 

 

Retrospektif olarak planlanan çalışmanın evrenini Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Evde 

Sağlık Hizmetleri Birimi' ne kayıtlı tüm dosyalar (N=1500); örneklemini ise son üç yıla (2013-2015) 

ait dosyalar oluşturdu (n=350). Çalışma verileri adı geçen kurumda 02.12.2015-23.12.2015 tarihleri 

arasında hemşire ve hekim tarafından doldurulan formların retrospektif olarak incelenmesiyle elde 

edildi. Veriler SPSS 15.0 programında değerlendirilerek sayı/yüzde dağılımları, ortalama ve standart 

sapma olmak üzere tanımlayıcı istatistikleri kullanıldı. Araştırma verileri toplanmaya başlamadan Etik 

kurul izni ve kurum izinleri alındı. 

  

Çalışma kapsamında incelenen dosyalardan 2013-2015 yıllarında evde sağlık hizmeti alanların 

%61,4’ünün kadın olduğu, %98,9’unun kendisinin veya 1.dereceden yakınlarının evinde bakıldığı, 

%66,1’inin maaşının olduğu, %99,2’sinin SGK’na bağlı olduğu, hizmet alanların yaş ortalamasının 

73,21±18,17 (3-116), hizmet alım süresinin 10,77±8,41(1-38) ay olduğu görüldü. Kayıtlarda hizmet 

alanların %98,4’ünün alkol, %90,4’ünün sigara kullanmadığı, %91,4’ünün kişisel hijyen ihtiyacının 

aileleri tarafından karşılandığı ve %98,1’inin beslenmesinin uygun olduğu bildirilmişti. Hizmet 

alanların kronik hastalıkları incelendiğinde en sık hipertansiyon (%52,4), konjestif kalp yetmezliği 

(%28,5), demans (%28,2) ve diyabet (%27,4) tanısı ile izlendikleri belirlendi. Hizmet alan hastaların 

%54’ü yarı bağımlı iken, %78,2’sinde bası ülseri bulunmakta idi. Hastaların en çok kullandığı 

yardımcı araç tekerlekli sandalyeydi (%8,1). Hastaların %44,6’sının aktif hasta, %31,5’inin vefat ettiği 

ve%12,4’ünün taburcu olduğu belirlendi. 

  

Bu çalışma sonucunda evde bakım merkezinden hizmet alan bireylerin yaşlı, kronik hastalığa sahip, 

yatağa yarı bağımlı bireyler olduğu ve birçoğunun bası yarasının var olduğu saptandı. Evde bakım 

hemşirelerinin daha aktif rol alacağı, sistemli ve sık aralıklarla sunulacak hizmetinin hizmet kalitesini 

arttırmada önemli role sahip olacağı düşünüldü.  
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Kazalar, ameliyatlar ve hastalıklar sonucu bilincini kaybederek yatağa bağımlı hale gelmiş, 

hastanelerdeki tedavileri sonrasında evde bakımlarına devam edilen hastalara, bilinçleri kapalı olduğu 

dönemde fizik tedavi uygulamaları yapılmazsa, hareketsizlik sonucu kemik eklem açıklıkları 

kapanmakta, eklemleri katılaşmakta, esneklikleri önemli ölçüde azalmakta bilinçleri geri geldiğinde bu 

nedenlerle normal vücut fonksiyonlarını sürdürememektedirler. 

 

Evde bakılan 15 erkek 17 bayan hastanın fizik tedavi uygulamalarına başlanmadan önceki eklem 

açıklıkları universal gonyometreyle ölçülerek tespit edilmiş, kas kısalıkları ölçülmüş, hastalıklarına 

uygun olarak değerlendirmeleri yapılmıştır. Bası yaralarının önlenmesi için hasta yakınlarına 

hastaların düzgün pozisyonlanması ve pozisyon değişiklikleri öğretilmiştir. Hastalara haftada iki seans 

fizyoterapistler ve diğer günlerde de eğitilen hasta yakınları tarafından “Eklem Hareket Açıklığı 

Egzersizleri” yaptırılarak 10 hafta sonunda yeniden universal gonyometreyle eklem açıklıkları 

ölçülerek değerler tespit edilmiştir. Kaslarının kısalıp kısalmadığı, esneklikleri değerlendirilmiştir. 

Hastaların fizik tedavi uygulamalarına başlamadan önceki ve sonraki değerleri iki ortalama arasındaki 

farkın anlamlılık testiyle test edilmiştir. 

  

Ölçüm ve değerlendirme sonuçlarına göre araştırma kapsamına alınarak Eklem Hareket Açıklığı 

Egzersizleri uygulanan bilinci kapalı hastaların ortalama %60’ında eklem açılıkları artmış, ortalama 

%40’ında ise sabit kalıp daha kısıtlı hale gelmemiş, hiçbir hastanın kası kısalmamıştır. 

  

Çalışmanın sonucunda; evde bakılan bilinci kapalı hastalara uygulanan fizik tedavi metotlarının 

hastaların eklem açıklıklarının korunmasında ve kas kıssalıklarının önlenmesinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Kendi vücudu ve çevresinde olup bitenin farkında olmayan bilinci kapalı evde bakılan 

hastalarının tedavisinde; ilaç, hemşirelik bakımı, beslenme gibi evde bakım hizmetleri yanında evde 

fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle rehabilite edilmelerinin gelişebilecek ek komplikasyonları 

önlediği, tıbi tedaviye önemli ölçüde katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.  
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Bu vaka sunumunda, mental retardasyon tanılı yatağa tam bağımlı olan hastanın Roy Uyum Modeline 

göre hemşirelik bakımının planlanması ve incelenmesi amaçlandı. 

  

H.Ş.41 yaşında mental retarde bayan hastadır. H.Ş. ev ortamında normal doğum ile dünyaya gelmiş, 

doğum sonrası 3-5 gün içinde yüksek ateş problemi yaşamıştır. Doktor tanısında; yüksek ateş 

sonucunda serebral dokuda kalıcı hasarların oluştuğu yer almaktadır. Ayrıca H.Ş.’nin epilepsi tanısı da 

bulunmaktadır. H.Ş.’nin serebral doku hasarı nedeniyle vücudunun sol kısmında hissizlik bulunmakta 

bu nedenle yardım alarak yürüyebilmekteyken, iki yıl önce geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası 

vücudunun sağ tarafında da güçsüzlük meydana gelerek tamamen yatağa bağımlı hale geldiği annesi 

tarafından ifade edilmektedir. Hastanın annesi iki yıl öncesine kadar H.Ş.’nin az da olsa iletişime 

geçebildiğini “anne ve baba” şeklinde seslenebildiğini ancak şu anda iletişim kuramadığını ifade 

etmektedir. Hasta evinde üç hafta boyunca haftada bir kez şeklinde değerlendirildi ve bakımları 

konusunda aileye destek verildi. H.Ş. beslenme ihtiyacını hazır mamalar ile annesinin yardımıyla 

karşılayabilmektedir. H.Ş.’nin vücut hijyeni annesi ve babası tarafından iki haftada bir kez banyoda 

duş şeklinde, üç günde bir kez vücudu silinerek yapılmaktadır. H.Ş. sürekli olarak hasta alt bezi 

kullanmaktadır. H.Ş.’nin uzun süredir yatağa bağımlı olması nedeniyle vücudunun sakral ve 

torokanter bölgelerinde bası yaraları mevcuttur. 

  

Hastada Roy Uyum Modelinde Fizyolojik alana yönelik; hastanın uzun süre yatağa bağımlı kalması 

sonucunda bası yaralarının meydana gelmiş olması, yutma güçlüğünden kaynaklı beden 

gereksiniminden az beslenmesi, yataktan düşme olasılığı nedeniyle travma riski, Benlik alanına 

yönelik; iletişimde yetersizlik, ağrıları nedeniyle uyku örüntüsünde bozulma, Rol fonksiyon alana 

yönelik; yetişkinlik rollerini yerine getirememe, Karşılıklı bağlılık alanı; hijyen ve öz-bakım 

ihtiyacının karşılanmasında yetersizlik anne ve babaya bağımlılık problemleri belirlenmiştir. Roy 

Uyum Modelinde göre yapılan bakım planının uygulanması sonucunda hastanın bası yaralarında ve 

uyku örüntüsünde iyileşme olduğu gözlendi. Ajite durumdaki hastanın ağrılı uyaranların azalması 

sonucunda daha sakin davranışlar sergilediği gözlendi. 

  

Roy Uyum Modelinin mental retardasyon tanısı almış hastaların evde bakımında kullanılabileceği 

düşünüldü.  
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Birlikte çalışmak anlamına gelen iş birliği hemşirelik mesleğinin önemli bir unsurudur. Hasta 

güvenliği ve bakım kalitesini arttırmak için hemşire çalışma ortamının iyileştirilmesi önemlidir. Bu 

özellikler içinde sağlık çalışanları arasındaki ve hemşireler arasındaki işbirliği (collaboration) oldukça 

önemlidir. Kaliteli hasta bakımının sağlanması için hemşirelerin işbirlikçi çalışmasına ihtiyaçları 

vardır. Etkili hemşire işbirliği yüksek kaliteli hasta bakımı ile ilişkilidir ve hasta güvenliğini arttırır. 

İşbirliği’nin iyi düzeyde olduğu ekiplerde karar verme ve problem çözme becerileri daha etkilidir, 

bakımı daha iyi organize ederler ve maliyet etkili bakım gelişir. Hemşire-Hemşire İşbirliği ölçeği'nin 

Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğin ibelirlemektir. 

 

Metodolojik olarak planlanan bu çalışma serviste çalışan ve aktif olarak hasta bakımına katılan 352 

hemşirenin katılımıyla Eylül- Aralık 2015 tarihleri arasında 2 ayrı devlet hastanesinde uygulandı. 

Dougherty ve Larson (2010) tarafından geliştirilen ölçeğin orijinali 35 madde ve çatışma yönetimi, 

iletişim, paylaşım süreci, koordinasyon ile profesyonellik olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır. 

Orijinal ölçek α= 0.89 iç tutarlılığa sahip olup madde toplam korelasyonları 0.21- 0.61 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin geçerliliği açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizi için 

Cronbach alfa kat sayısı ve test-tekrar test yöntemi kullanıldı. 

 

Çalışma katılan hemşirelerin %94,6’sı kadın, %84,4’ü evli ve %51,2’sinin lisans ve üzeri eğitimi 

vardır. Yaş ortalaması 37,8 (SD=5,71) olan katılımcıların ortalama çalışma süresi 15,95 (SD=7,20) 

yıldır. HHİÖ’nin bütününe ilişkin cronbah alpha katsayısı 0,90 ve maddelerin madde- toplam 

korelasyonları pozitif yönde olup 0, 21- 0,69 arasında değişmektedir. KMO katsayısı 0,86 ve Barlett 

Spehericity testi sonucunun (χ2= 4046,925, p<0,000) bulunmuş olup açımlayıcı faktör analizi sonucu 

toplamda ölçeğe ilişkin varyansın %56,06’sını açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 

uyum indeksleri incelendiğinde χ2/SD=2,242, RMSEA=0,072, SRMR=0,019, GFI=0.840, NFI=0, 

835, CFI= 0,900 olduğu görülmüştür. Ölçeğin test-tekrar test puanları arasında Pearson korelasyon 

katsayısı 0,946 olarak bulunmuş ve ölçümler arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki saptanmıştır 

(p=0,000). 

 

Türkçe’ye uyarlanan Hemşire- Hemşire İşbirliği Ölçeği yeni geliştirilmiş bir ölçek olup Türk 

hemşirelerin işbirliğini belirlemede kullanılabilir.  
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Bu araştırma planlı eğitimin Alzheimer hastalarının bakım vericilerinde bakım yükü ve yaşam kalitesi 

üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

  

Araştırmaya 1 Mayıs- 31 Ekim 2015 tarihleri arasında Sivas il merkezindeki 4 Eylül Aile Sağlığı 

Merkezi bölgesinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri, en az okur-yazar olan, en az 6 aydır Alzheimer’li 

hastanın bakım vericisi olan, her hangi bir iletişim engeli olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul 

eden, Alzheimer’li hastaya bakım verme sorumluluğunu üstlenmiş olan 60 bakım verici birey 

alınmıştır. Araştırma verileri Kişisel Tanıtım Formu, Bakım Vermede Yaşanan Güçlükler Formu, 

Bakım Verme Yükü Ölçeği ve WHOQOL Bref Yaşam Kalitesi Ölçeği ile toplanmıştır. 

  

Araştırmada Alzheimer hastası bakım vericilerinin çoğunlukla (%81.7) kadın olduğu ve sürekli bakım 

verdiği (%83.3), bakım vericilerinin yarıdan fazlasının ev hanımı (%56.4) olduğu saptanmıştır. Bakım 

vericilerin büyük çoğunluğu Alzheimer hastasına bakım verirken bakım güçlüğü yaşadığını (% 91.7) 

ancak hastayı bakımevine vermek istemediğini (%93.4) belirtmiştir. Tekrarlı ölçümlerde ev hanımı ile 

fiziksel hastalığı olan bakım vericilerin bakım yükü puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Fiziksel hastalığı olan bakım vericilerin eğitimden bir ay sonra, ev 

hanımı olan bakım vericilerin eğitim öncesi ve eğitimden iki ay sonra bakım yükü puanının arttığı 

belirlenmiştir. Planlı eğitim sonrası tekrarlı ölçümlerde bakım vericilerin bakım vermede yaşadığı 

güçlüklerin azaldığı saptanmıştır. Tekrarlı ölçümlerde fiziksel hastalığı olan ile okur-yazar olan bakım 

vericilerin yaşam kalitesi alt grup puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Bakım vericilerin bakım yükü ve yaşam kalitesi puanları arasında istatistiksel 

olarak negatif anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.05), bakım vericilerin bakım yükü düzeyi arttıkça yaşam 

kalitesinin azaldığı saptanmıştır. 

  

Bu araştırmada Alzheimer hastası bakım vericilerinin bakımda güçlük yaşadıkları, bakım yükünün 

bakım vericilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği, planlı eğitimin bakım vericilerin bakımda 

yaşadığı güçlüğü azalttığı saptanmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



47 - SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNDA BULUNAN TOPLUMUN 

EVDE BAKIM GEREKSİNİMİ, KARŞILANMA DÜZEYİ VE 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: 2013 YILI T.C. 

MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 
 

Sözel Bildiri / Oral Abstract 
 

Hanife DOĞANYILMAZ1, Ömür GÜDEN2, Beyazıt Yıldırım GÜLHAN3, 

Didem SÖYLEMEZ SUR4, Şenol KARASU5, 
 

1T.C.MALTEPE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 2T.C.MALTEPE BELEDİYESİ 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 3OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ, 4BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN ÜNİVERSİTESİ, 5T.C. MALTEPE 

BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 

 
Araştırma 2013 yılında İstanbul ili Maltepe ilçesinde yaşayan ve T.C. Maltepe Belediyesine sosyal 

yardım başvurusunda bulunan toplumun evde bakım gereksinimi, karşılanma düzeyi ve etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

  

Çalışma anketi 405 kişiden oluşmaktadır. Analizde frekans, normallik ve demografik verilerin 

karşılaştırılmasında da Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır 

 

Çalışma kapsamında bakım alanlardan %50,4’ü aile reisinin eşidir. İncelenen ailelerden %70,9’u 

çekirdek ailelerden oluşmaktadır. Ailelerin %52.3 ekonomik olarak kendilerini orta sınıf olarak 

belirtmektedir.Araştırmaya katılanların %53.08 kadın ,%31.99 u ise 0-20 yaş arasında 

bulunmaktadır.Aile fertlerinden %24,35’inin kronik bir rahatsızlığı bulunmakta ve bunlardan %13,68’i 

hipertansiyon, 13,41’i astım, %7,6’sı şeker hastası, %3,54’ü kronik kalp hastası %61,77’si ise diğer 

kronik hastalığa sahiptir.Araştırmaya katılan aile fertlerinin son 1 yıl içinde % 50 sinin evde bakım, 

tıbbi bakım ve sosyal bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiştir.Araştırmaya katılan aile fertlerinin 

%25 cerrahi operasyon nedeniyle evde bakıma ihtiyacı olduğunu ,%18,3 nün pansuman malzemesi ve 

alt bezine ihtiyaç duyduğu incelenmiştir.Araştırma grubuna katılan aile fertlerinden, bakım alanların 

bakım malzemelerinin % 41.36 sını ücretsiz olarak tespit ettiği görülmektedir.%47.11 i bakım 

malzemesi almadığını fakat diğer malzeme teminini %20.19 unu belediyeden ,%18,3 ünü ise hem 

belediye hem de SGK dan temin ettiği görülmektedir.En çok %30,8’i belediye tarafından bakım 

hizmeti verildiği görülmektedir.Aile fertlerinin evde bakım hizmetinden haberdar olma durumu %84,6 

olduğu tespit edilmiştir.Araştırmaya katılan aile fertlerinden bakım ihtiyacım var diyen araştırma 

grubunun evde verilmesini istediği bakımın %12.5 inin bakıcı desteğine ihtiyacı olduğu,%11.5 inin ise 

bakım ihtiyaçlarını belediyeden karşıladığı incelenmiştir. 

  

Ülkemizde de gelişen evde bakım hizmetleri için yapılan yardımların hakkaniyet ölçülerinde yapılması 

ve ihtiyaca binaen verilmesi önem arz etmektedir. Belediyenin evde bakım konusunda daha aktif 

olduğu yaptığımız çalışma sonucu görülmüştür, bu nedenle daha aktif çalışan belediyelere merkezi 

bütçeden daha fazla katkı yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. İyi belediyecilik uygulamaların 

modellenerek yaygınlaştırılmasın faydalı olacağı düşünülmektedir. Yine evde bakım konusunda 

denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir.  
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The visits of the elderly patients to the emergency department(ED) has increased worldwide.For this 

purpose, the Identification of Seniors at Risk (ISAR) tool is utilized to identify older persons at risk for 

unplanned readmissions We aimed to evaluate the performance of the ISAR tool to predict unplanned 

readmission after an ED-visitin our country’s settings. 

 

This observational prospective cohort study took place in an ED of an urban University Hospital. 

Researchers made face to face interviews to complete the ISAR tool forms in patients aged 65 years 

and older who were being discharged from the ED. Patients with a score of two or more are considered 

to be at risk. Patient demographics and systemic disease was collected from the medical records of the 

hospital. Patients were called at 30th, 60th, 90th, 120th and 180th days post patient discharge to assess 

the irread mission to emergency service. Statistic a levaluations are performed. 

 

During 4-weeks, 333 patients aged 65 years and older have been admitted to ED.Hospitalized 163 

patients(49%) were excluded and the remaining 170 eligible patients (51%) completed the ISAR tool 

as they were discharged from ED. Patients who were able to be followed for 180 days were 

71(41.5%). The mean age of 75.78±8.0, 49.3% (n=35) were women. We found specificity at 1,3 and 6 

months as 40%,40% and 38% and sensitivity as 69%,78% and 67% respectively. Area under the curve 

was measured between 0,532-0,673 by ROC analysis at the composite endpoints occurred on 30th, 

60th, 90th, 120th days, and by 180th days. 

 

In this study, sensitivity of the ISAR tool was higher than the specificity.It was concluded that 2 and 

more points from ISAR scale were decisive about reapplying to ED. Hospital settings and patient 

characteristics may influence the outcome. Multi-central studies are needed to be performed in larger 

cohorts with standardized procedures. 
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İnmeli hastalara evde verilen bakım ile bakım vericilerine yapılan eğitimin bakım vericilerin bakım 

yükü ve yaşam kalitelerine etkisini belirlemektir. 

 

Araştırma ön test-son test kontrol gruplu gerçek deneme modeli olarak yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Ordu İl Sağlık Müdürlüğü evde bakım birimine kayıtlı, il merkezinde yaşayan, inme tanılı 

104 hasta ve bakım vericisi oluşturmuştur. Araştırmada evrenin tamamı örneklem olarak alınmıştır. 

Çalışma 43 kontrol, 43 deney grubu hasta ve bakım vericisi ile tamamlanmıştır. Veriler Eylül 2012 - 

Mayıs 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde “Hasta ve Bakım Verici Tanıtım 

Formu”, “Hasta Sorun Saptama Formu”, “Bakım Verme Yükü Ölçeği” ve “SF-36 Yaşam Kalitesi 

Ölçeği” kullanılmıştır. Deney grubu hastalarına yaşam modeline göre hemşirelik bakımı, bakım 

vericilerine de eğitim ve danışmanlık verilmiştir. Kontrol grubuna herhangi bir girişim 

uygulanmamıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, 

eşleştirilmiş t-testi, mann-whitney U testi ve wilcoxon eşleştirilmiş t-testi kullanılmıştır. Etik açıdan 

kurum izni, etik kurul onayı ve araştırmaya katılan bakım vericilerden yazılı ve sözlü onam alınmıştır. 

 

Deney ve kontrol grubu bakım vericilerin bakım yükü ölçeği ön test puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmazken (p>0.05), son test puan ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Deney ve kontrol grubu bakım vericilerin 

grup içi bakım yükü ölçeği ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir 

fark olduğu bulunmuştur (p<0.05). Deney grubu bakım vericilerin yaşam kalitesi ölçeği tüm alt 

boyutları ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). 

 

İnmeli hastalara evde verilen bakım ile bakım vericilerine yapılan eğitimin bakım vericilerin bakım 

yükünü azaltarak, yaşam kalitelerini arttırdığı belirlenmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



50 - FÜTÜRİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA YAŞLILARIN EV 
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1Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 
Gelecek bilimciler (fütüristler) önümüzdeki 50 yıl için tıptaki ve teknolojideki gelişmeler sonucu insan 

ömrünün uzayacağını, toplumda yaşlı nüfusunun oranının artacağını, aile yapısındaki ve sosyolojik 

değişimler sonucu bireyselliğin ve tekbaşınalığın artacağını öngörmektedirler. Yaşlılık döneminin en 

önemli sorunlarından olan ev kazalarının görülme sıklığının toplumdaki yaşlı oranına paralel olarak 

artacağı gözönüne alınırsa, gelecekte multidisipliner bir yaklaşıma gereksinim olacaktır. Bu çalışmada 

yaşlıların ev kazalarının önlenmesi için bir model uygulama önerisi ele alınmıştır. 

  

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun artması, beraberinde çözülmesi gereken sorunların 

doğmasına neden olmuştur. Yaşla birlikte meydana gelen fizyolojik değişiklikler, ev kazaları 

açısından riskli bir grup olmalarına neden olmaktadır. Ev kazaları arasında yaşlıları en fazla etkileyen 

düşmenin neden olduğu yaralanmalar ve ölümleri önlemek için kapsamlı bir şekilde ele alınması 

önemli görülmektedir. 

  

Yaşlıların ev kazalarından korunması için önerilen "teknoloji destekli yaşlı dostu ev" modeli daha çok 

yalnız yaşayan yaşlılar ve engelliler için uygulanabilecek bir seçenektir.Konu ile ilgili farkındalığı 

arttırmak için bir web sayfası hazırlanmıştır. Teknoloji desteği kamera, tek tuşlu telefon, panik butonu, 

duman dedektörü, hırsız alarmı ile hareket ve transporttaki cihazlarla sağlanacaktır. Evin ev kazaları 

açısından risk durumunu belirlemek için denetim listeleri mobil uygulama üzerinden uygulanacak, ev 

kazalarının önlenmesine yönelik iç mekan çözümlemeleri (örn. yaşlılar için tasarlanmış oturaklı duş 

sistemi) için öneriler ve seçenekler bir ekspertiz raporu haline getirilecektir. Yaşlının ev kazaları 

açısından kişisel risk faktörleri (örn. kullandığı ilaçlar) değerlendirmek ve takip etmek için ayda iki 

defa ev ziyareti yapılacaktır. Yapılan ev ziyaretlerinde kontrol listesi üzerinden riskler tekrar 

değerlendirilecektir.  

 

Geleceğin dünyasında yaşlıların ev kazalarından korunması için evleri teknolojik olarak düzenlenmesi 

yeterli değildir. Sağlık personelinin toplumun değişen demografik özellikleri ile birlikte değişen rolleri 

olacaktır. Bunlardan en önemlisi koruyuculuk ve erken teşhistir. Ev kazaları yaşam kalitesini düşüren, 

aileye bakım yükü getiren ve hatta ölüme neden olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Önlemede 

ekip çalışmasını ve konuya duyarlılığı gerektirmektedir.  

 
 

 

 

 

 

 

 



51 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ EVDE SAĞLIK BİRİMİNE KAYITLI HASTALARA 
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Bireylerin ortalama yaşam sürelerinin artmasıyla yaşlı nüfusta ve kronik hastalıklarda da artış 

meydana gelmiştir. Evde bakıma ihtiyacı olan bireylerin bakımı büyük oranda aile üyelerinden oluşan 

bakım verenler tarafından karşılanır. Bireylerin sağlık algısı, bireysel ve toplumsal görevlerini 

etkileyebilir. Çalışmadaki amacımız Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Evde Sağlık Birimi’ne kayıtlı hastalara bakım veren yakınlarının sağlık algısı ve ilişkili faktörlerin 

araştırılmasıdır. 

 

Çalışmamız tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmada herhangi bir örneklem büyüklüğü 

hesaplanmamış, mümkün olduğunca fazla bakım veren bireye ulaşılması hedeflenmiştir. Bakım veren 

hasta yakınlarına, araştırmacılar tarafından hazırlanan bakım veren bireyi ve hastayı tanıtıcı anket 

formu ve sağlık algısı ölçeği uygulanmıştır. Çalışma için 108 kişi ile görüşülmüş, Sağlık Algısı Ölçeği 

(SAÖ) sorularının tamamını yanıtlayan 81 kişi ile sonlandırılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından 

hafta içleri yaklaşık bir ay süreyle evde bakım ekibi ile birlikte yapılan hasta ziyaretleri sırasında 

bakım verenlerin bir kısmıyla yüz yüze, bir kısmıyla ise kendilerinin anketi doldurmalarıyla toplanmış, 

görüşmeler yaklaşık olarak 15-20 dakika sürmüştür. Veriler ortalama, standart sapma ve yüzdelerle 

özetlenmiştir. Ölçek toplam puanı ile karşılaştırmak için Student t testi kullanılmıştır. p<0,05 olması 

istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

  

Araştırmaya katılan bakım verenlerin %79'u (n=64) kadın, %21'i (n=17) erkek olup yaş ortalamaları 

46,5'tir (min=24, max=76). Bakım verenlerin %63'ü ilkokul ve altı eğitim seviyesindedir (n=51). 

Bakım verenlerin %56,6'sı (n=43) hastanın kızı veya gelinidir. Bakım verenlerin %85,7'si (n=42) 

bakım verme eğitimi almamıştır. Bakım verme eğitimi alan bakım verenlerin SAÖ değerleri anlamlı 

bir şekilde yüksek bulunmuştur (sig.=0,446, p=0,015). Bakım verenin hasta olmasıyla, yaşıyla, bakıma 

yardımcı birinin olmasıyla, devletten maddi destek alınması ve hastanın yatağa bağımlılığıyla SAÖ 

değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). 

  

Bakım verme konusunda eğitim verilmesi, bakım verenlerin sağlık algısını geliştirerek bakım verme 

hizmetinin bireyler açısından daha yararlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayabilir.  

 
 

 

 

 

 

 



52 - EVDE BAKIM HASTALARININ BAKIM VERİCİLERİNDEKİ 

STRES DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 
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Bu çalışma evde bakım hastalarının bakım vericilerindeki stres düzeyini ve etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırma tanımlayıcı olarak 1-30 Ekim 2017 tarihleri arasında Ordu İlindeki bir Eğitim-Araştırma 

Hastanesi’nin evde bakım birimine kayıtlı hastaların bakım vericileri üzerinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın evrenini il merkezinde yaşayan 410 hasta bakım vericisi, örneklemi ise araştırma 

kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 223 bakım verici oluşturmuştur. Araştırmaya 

başlamadan önce kurum izni, etik kurul onayı ve bakım vericilerden sözel onam alınmıştır. 

Araştırmanın verileri ev ziyareti yapılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin 

toplanmasında “Hasta ve Bakım Verici Tanıtım Formu”, “Katz Günlük Yaşam Aktivitelerinde 

Bağımsızlık İndeksi” ve “Bakım Verenin Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 istatistik 

paket programında tanımlayıcı istatistikler, korelasyon testi ve t testi kullanılarak değerlendirilmiştir.  

 

Araştırma kapsamındaki bakım vericilerin yaş ortalaması 53.76±13.99 (Min:22;Max:98) olup, 

%86.1’inin kadın, %84.8’inin evli, %48.9’unun ilkokul mezunu ve %29.1’inin hastanın gelini olduğu 

belirlenmiştir. Bakım vericilerin %62.3’ünün çekirdek aile yapısına sahip olduğu ve ailede yaşayan 

kişi sayısının ortalama 3.57±1.52 (Min:1;Max:10) olduğu tespit edilmiştir. Bakım vericilerin bakım 

süresinin ortalama 7.99±8.07 (Min:1;Max:40) yıl olduğu, %68.6’sının bakımda destek aldığı ve 

%44.8’inin kronik hastalığının olduğu belirlenmiştir. Hastaların günlük yaşam aktiviteleri ölçeği puan 

ortalamalarının 2.01±2.18 (Min:0;Max:6) ve bakım vericilerin stres ölçeği puan ortalamalarının 

5.12±3.35(Min:0:Max:13) olduğu bulunmuştur. Hastaların günlük yaşam aktiviteleri ölçeği puan 

ortalamaları ile bakım vericilerin stres ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bakım vericilerin kronik hastalığının olma durumu ile bakım 

verenin stres ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05).  

 

Bu çalışmada bakım vericilerin stres ölçeği puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Hastaların bağımlılık düzeyi ile bakım vericilerin kronik hastalığa sahip olma durumunun bakım 

vericilerin stres düzeyini etkilediği tespit edilmiştir. Bakım vericilere stres düzeyini etkileyen 

faktörlere yönelik destek verilmesi hem hastaların hem de bakım vericilerin yaşam kalitesi açısından 

önemlidir. 

 
 

 

 

 

 

 

 



53 - DEMANSLI HASTAYA BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜ VE 

ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ. 
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Bu çalışma, demanslı hastalara bakım veren bireylerde bakım yükünü ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

 

Çalışma, Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinde nöroloji 

polikliniğinde hizmet alan 205 hasta yakınından araştırmaya katılmayı kabul eden 186 demanslı hasta 

yakınında yapılmıştır. Araştırmanın verileri katılımcıların sosyo demografik özelliklerini içeren 

“Kişisel Bilgi Formu “ve “ ZaritBakımYüküölçeği“ ile elde edilmiştir. 

  

Çalışma kapsamında, demanslı hastaların %53,8’inin kadın olduğu ve hastaların %79,6’sının “60-79 

yaş” aralığında olduğu saptanmaktadır. Çalışma kapsamında, bakım veren aile bireylerinin bakım 

verme yükü puan ortalaması 31,93 olarak belirlenmiş, ölçekten alınan puanlar minimum 7 maksimum 

68 puan arasında değiştiği saptanmıştır. Bu değerlere bakıldığında çalışmamız sonucunda bakım veren 

aile bireylerinin bakım yükünün orta derecede olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan demanslı 

hastaya bakım veren bireylerin %49,5’inin 39-56 yaş arasında, %68,8’inin kadın, 50,5%’inin evli, 

%31,7’sinin ilköğretim mezunu, %28,5’inin ev hanımı ve bakım veren bireylerin %52,7’sinin hastaya 

uzun süredir bakım verdiği belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, katılımcıların bakım verme yükü 

ortalamaları cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim durumlarına ve ekonomik durumlarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Buna göre 80 ve üzeri yaş grubundaki hastalara 

bakım veren katılımcıların bakım verme yükü ortalaması diğer yaş grubu hastalara bakım veren 

katılımcıların bakım yükü ortalamalarına göre daha fazla olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, 

demanslı hastaya bakım veren bireylerin bakım verme yükü ortalamaları, bakım verme sürelerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,001). Buna göre hastalara 1 yıldan daha az 

süreyle bakım veren katılımcıların bakım verme yükü ortalaması ( =1,29) hastalara 1 yıldan daha fazla 

süreyle bakım veren katılımcıların bakım verme yükü ortalamasından ( =1,60) daha düşük olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Özellikle toplum sağlığında ve evde bakım hizmetlerinde çalışan hemşirelerle elde edilen bulgular 

paylaşılıp hemşirelerin bakım verenin üstlendiği rol nedeniyle erken dönemde tükenmesini önlemek 

amacı ile destek faktörlerini belirlemesi ve bakım sürecinin planlanmasına yardımcı olacağı 

kanaatindeyiz. 

 
 

 

 

 

 

 



54 - TOPLUMDA BİREYLERİN İLAÇ KULLANIMINA VE İLAÇ 
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ilaçların yarısından fazlasının reçetelenmesi ve temin edilmesi uygun 

değildir ve bireylerin yarısı ilaçlarını doğru kullanmamaktadır. Bu durum, ilaçların hatalı, gereksiz, 

etkisiz kullanımıma ve farklı boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Hastanede olduğu gibi, hastane 

dışında da ilaç kullanımında çeşitli nedenlere bağlı hatalarla karşılaşılabilmektedir. Bireylerin 

ilaçlarını temin ettiği ve bilgi aldığı eczacıların katıldığı çalışmalar, bu hataların bilinmesine katkı 

sağlayacaktır. Araştırmada, toplumda bireylerin ilaç kullanımına ve ilaç uygulama hatalarına ilişkin 

eczacıların görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

İstanbul Anadolu yakasında yaşam kalitesi düzeyi açısından (I:Yüksek, II:Orta, III:Düşük) farklı üç 

semtteki eczanelerden (4912) örneklem hesaplanmış (G Power Yöntemi, 225) ve araştırma gönüllü 

100 eczacı ile Aralık 2016-25 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Etik kurul onayı alınan 

araştırmanın verileri, araştırmacıların hazırladığı veri toplama formu ile toplanmış, tanımlayıcı 

istatistiksel analizler ve ki-karetesti kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Eczacıların yaş ortalaması 45.2±13.9 ve yarısından fazlası kadın (%59), 22 yıl ve üzeri mesleki 

deneyimi olanların oranı fazladır (%46). Bireylerin tamamına yakınının ilacın kullanım şekli(%93) 

konusund abilgi istediği; üç bölgede de doktor kaynaklı (%77.6, %85.7, %91.3), eczacı kaynaklı 

(%75.5, %71.4, %%65.2) ve hemşire kaynaklı hatalarla “bazen”(%28.6, %42.9, % 65.4), I ve III. 

bölgede hasta kaynaklı hatalar ile (%49, %47.8)“sık” karşılaştıklarını; hataların en fazla oranla 

reçeteye dozun hatalı yazılması (doktor), bireylere açıklama yapacak zaman olmaması (eczacı, 

I.bölge), reçetedeki dozun hatalı okunması(eczacı, II. Ve III.bölge), şikayeti olmadığında ilacın 

kullanılmaması (hasta), ilaçların düzenli kullanılması ve takip edilmesinde hata (hemşire, III.bölge) 

olduğunu, I. veIII. bölgedeki eczacılar hemşire kaynaklı hataları bilmediklerini bildirmişlerdir. 

Eczacıların çalışma yıllarına göre;doktor ve hemşire kaynaklı hatalarla karşılaşma sıklığı açısından 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

 

Toplumdaki bireylerin “sık”, doktor ve eczacıların “bazen” hatalara neden olmaları ve hemşirelerin 

ilaç uygulama hatalarının bilinmemesi nedeniyle; ilaç uygulamalarında sorumluluğu bulunan 

mesleklerin eğitimlerinde, hasta ve toplum eğitimlerinde ilaç uygulamalarında ve hatalarının 

önlenmesindeki sorumluluklarının ayrıntılı vurgulanması önerilmiştir. 

 


